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.A._

Ada, I. (Mak. enz. ala), slaaf, onderdaan

;

kaada, lot slaaf maken.

II. ook adat (het Arb. Mal.
l

adal),

gewoonte = sdra.

Ade (Mak. ale; Mal. halï), hart; adeedi,

voetzool; ade rima, handpalm (vgl. penla);

di ade of ade, in; wii di ade peti, in

eene kist leggen
;

puwasa ade wura

ramala, vasten in de maand Ramadlan;

di ade ngemo kai-na, onder het vliegen.

Adi, — wiwi, op de lippen hijten.

Adja, dikwijls, herhaaldelijk iets doen;

labo rasulu- Hlahi ai-ai lópo-na adja-mu lao

kalai, ga toch niet herhaaldelijk (een weg)

verschillend van dien van den gezant Gods

;

adja ba tunii dikwijls schrijven.

Adjima = djima.

Adjo, laten afhangen ; dóho-adjo edi dei

au, zitten, terwijl men de beenen langs

de trap laat afhangen.

Adjumaa = djumaa.

Ado (Mal. aduh), ach ! vgl. ida.

Aduniya = duniya.

Adnriya = duriya.

Afi (Mal. api), vuur; afi Allah, regenboog.

Afio (Mal. Arb. afiwï), onbereide opium.

Afu (Mal. kapur, Jav. apu, enz.), kalk.

Ag'ama (Mal. Skr.), godsdienst.

Ahera(t) (Mak. idem; het Arb. Mal.

achirat), het toekomstige leven.

Ahi, I. iets ergens uitnemen, wegnemen.

II. (het Arb. Mal, achir) einde, ten

einde loopen ; na-neè-ra ahi wakalu, de

lijd voor het gebed liep bijna ten einde.

TERH. BAT. GBH. XLTIII.

Allo, vóór of vroeger dan iets wezen ; aho-

pu wdra-mu, vóór dat gij bestondt; aho

ba weha oi, vóór het water nemen.

Ai, I. Mal. hari; oud-Jav. we), dag ; ai

marai= Mal. hari siyang ; ai mangadi =
Mal. hari malam; boha ai, middernacht

(niet middag); maai ake, heden, nu;

ai of di ai, toen ; di ai sapa-la nanga, toen

wij de rivier overgingen. Zie voorts

nai.

II. het luchtruim; dèse-na èse woha ai,

hij slak in de lengte boven 't midden van

het luchtruim uit.

III. (Mal. tali), touw.

IV. ai-na,' partikel voor de verbiedende

wijs; ai-na nggdhi-mu, spreek niet: ai-ai

töpo-na, versterking van ai-na, zooveel als

Mal. djangan sakali.

V. partikel voor den vocalief ; airuma-e,

o Heer! Oud-Jav. idem.

Aka, I. gindsche; daar in (op, naar enz).

au-ra kombi èse wawo kontu-n aka, wat

heeft hij daar toch op den rug; Lao, hade-pu

la Keu aka doro Putju-lino, ga Keu dooden,

daar op den berg Pulju-lino; lao sodi

iveya-pu lamada ana wai aka, ga voor mij

het kind van gindsche vrouw vragen ; djama

ai aka, in gindschen, d. i. vroegeren

lijd ; aka-n ede of aka-n de, zoo even, te

voren ; wordt ook gebruikt in den zin van

»de zoo even genoemde" evenals 't Jav,

wahu, bijv. na-dula-ra rahi-n aka-n de,

haar (zoo even genoemde) man keerde

terug.

l
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Aka, II. ook akal, (liet Arl). Mal.
l

aqal),

verstand, list, bedriegen ; xvaü-ra ringa

ro batu aka ede, nadat hij deze list gehoord

en gevolgd had ; nira-pu ai ake köne-pu

mbeè-mbeè nee mawaü-mu aka ro kampula

nggömi, maar nu kan zelfs eene geil u

bedriegen en misleiden.

Akadawa, daar, daarheen, (vgl. a/ca I.) ;

rongga-pu akadawa, toen hij daar gekomen

was ; ba(u rólji-pu aka-dawa, volg hen snel

daarheen ; akadawa-dawa wali, (ga) nog

wat daarheen, maak wat ruimte.

Ake, deze, dil ; akc-ake, nu.

Akedeï, hier, hierheen, (vgl. ake en dei,

en ededeï); bakai-ku póo akedeï ake, waar

is dit sluk bamboe hier (dat hier steeds

was) ; wali wara-na mai-na akedeï, hij

is hier niet gekomen.

Aku = ulcu. melen.

Ala, I. (Mal. Skr. vgl. djala), net

II. ook alam , (Arl). Mal.
c

dlam),

wereld.

Alaiua, (Arb. Mal.
(

aldmal), kenleekenen,

bewijs.

Al
i
(in.) (Arb. Mal. 'dlim), geleerde.

Aio, glans, schijnsel.

Alowa = olowa.

Alu (hel Mal. halus), fijn; kamólji mena-

pu sa-mena-na madlu-dlu, pak in al wal

fijn is = wat medegenomen kan worden.

Vgl. mpida.

Ama, I. (Bug. idem ; Jav. rama), vader,

(vgl. uba, uwa); ama ori, oom vgl. ori:

ama ndai wordt door eene vrouw legen

haar man gezegd; ama-ro-duwa, benaming

van een zeker soort hofbeambten (vgl.

duwa II).

II, ook amal (Arb. Mal.
(
amal),

werken.

Amaniya. broeder.

Aniaiitjawa, zuster.

Aniha. I. markt.

goede

II. ook ambar (Arb. Mal.
Kambar),

ambar.

Ambi. I. (vgl. imba), bijna: ambi-na of

ambi-ambi, gelijk, alsof: sangge-sangge sara

nggdhi-mu maambi-ambi habalo, zoo dikwijls

gij spreekt, schijnt 't, alsof gij schertst.

II. zich gereedmaken, gereed ; dei ahera

na-waii-ra ambi mena naraka ndai hidi-na,

voor hel toekomstig leven is de hel reeds

gereed lot hunne vewblijfplaats; na-waü-ra

ambi oi di Ijere di kompe nljai-na, het

water stond bijzijden de deur reeds gereed

in den ketel; ambi ro nlika, behoorlijk,

in orde. (vgl. ntika), in deze beteekenis

ook wel ambi alleen, doü mauba-uba dae

ndai wau-na-ra imba köne daa na-ambi,

de aanzienlijken (daeng's) volgen zij na,

hoewel het niet behoorlijk is; kaambi,

gereed maken ; ede-ra kaambi kai weid raio

lao aka sera, daarop maakte de Prins zich

gereed om naar hel bosch te gaan.

Ame, een plat woord voor ngdha, eten.

Ampa — kaneè, naar boven doen gaan,

uitnoodigen boven (in huis) te komen.

Ampe (Mal. sampei), over iets heen

hangen.

Anipo, pas, nu (toen, dan) eerst, dan,

daarop Mak. nampa, Bug. nappa); ampo

la-kaa iveya-ku ilo-lili ampo la-wii-ku di

tiila maru-kai-na, vervolgens brandt gij

eene kaars er (hel geneesmiddel) bij en

daarop plaatst gij het aan hel hoofdeneinde

van zijne slaapplaats; ede ampo, =ampo;
na-waü-si wdra doü siwc ede dra uma

ake, ede ampo ku-mbeï-ku, als die vrouw

hier in huis is, dan zal ik (het geld)

geven.

Ampo de, 1°. zoodra, ampo de na-hade ro

na-iyu wali wdra gendi mada-na ede-ra

nggdlii kai enz., zoodra hij bemerkte en

voelde dat hij geen wenkbrauw had, sprak

hij enz. : 2". zoo even, djdra nahu maramöda,
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ampo de ku-èda mai luu enz. mijn verloren

paard heb ik zoo even zien gaan in enz.,,

3°. = ampo, doü siwe ampo de ku-èda;

sanlo-ntoi-na wati wdra-na doü ake, die

vrouw zie ik nu voor 't eerst, nog nooit

is zij hier geweest.

Ampo-sa, immers; mbuda isi mada-mu

nggömi nee eda kai-mu katantu au-au-du

mawara di ade poo ede, ampo-sa masa

arupiya ntjau, waart gij blind, dat ge niet

zien kondt wat er in die holle bamboe

was, immers enkel guldens ! ede mem
wxiwa dodo lamada ada sa-da na Mbödjo,

ruma suu, ampo-sa ndede nggdhira-sama kal,

dit vragen wij, uwe onderdanen van het

geheele land van Bima, o vorst, immers

aldus is het woord, waarmede, men te

zamen heeft ingestemd.

Ampo-ya (uit ampo en ?), zoo even,

bakai-ku doü ede? ntjambe kai ba wei-n:

ampo-ya dula-na, waar is die man ? zijne

vrouw antwoordde: zoo even is hij naar

huis teruggekeerd ; ampo-mpi-ya= ampo-ya.

Amn, wortel.

Ana (Mal. anak), kind, jong, zoowel van

menschen als dieren; ana doü, kind (in

het Bim. wordt 't woord doü, indien er

van menschen sprake is, nooit weggelaten).

Men onderscheidt den leeflijd der kinderen

door de volgende uitdrukkingen

:

Na-lowa-ra sanggöbo ro sarènga, het kan

reeds vóór- en achterover liggen.

Na-lowa-ra rama, 't kan kruipen.

Na-towa-ra döho, 't kan zitten.

Na-lowa-ra kidi sambii, 't kan rechtop

staan.

Na-lowa-ra suu panombo, 't kan een pot

op 't hoofd dragen.

Na-lowa-ra ngèna sdhe, 't kan de buffels

hoeden.

Ana wordt ook gezegd van jonge spruit

van eene plant; ana bedi, geweerkogel.

Anakoda (uit 't Mal.), koopman, scheeps-

gezagvoerder.

Anangguru (vgl. Mak. anrongguru, Bug.

anreguru), leermeester, hoofd.

Andjo (Mak. andjong), boegspriet.

Ane (Mal. anei-anei), witte mier.

Ang*a (vgl. Mal. nganga), geopend (v. d.

mond).

Ang'g'a, goederen ; angga sarunde-na, masa

sarunde-na, te betalen half in goederen,
'

half in geld.

Ang'g'O (het Mal. anggor), wijn.

Angi I. (Mal, enz. angin), wind.

II. makker, alleen voorkomend in de

verbinding tjina-ro-angi, makker.

III. partikel tot vorming van reciprocme

vormen (oorspronkelijk hetzelfde woord als

sub II).

Ani (Mak. bant), bij, honingbij ; oi ani,

honing; vgl. niwa.

Aniyaya (Mal. Skr.), onrecht.

Anta, anla-na, ter oorzake van, omdat;

mu-mbui-ku ' nggdhi ntjihi-mu, anla-na ba

lowa-mu une lowa kèkatuwa, gij kunt nog

juist spreken, ter oorzake van uwe kennis,

welke gelijk is aan die van eene kakatoe.

Antala (het Arb. Mal. atlas), soort stof,

atlas.

Antjo, heen en weer bewegen ; anljo ba

balumba, door de golven heen en weer

bewogen worden.

Antju, bovenarm ; ook als maat gebruikt.

Ao, I. tegenover iets zich bevinden, tegen-

over ; döho ao walu èse tantonga, boven zitten

tegenover (met hel gezicht gewend naar)

het venster; londo ao, afdalen uit zijn huis

om iemand tegemoet te gaan ; lao ao,

tegemoet gaan, ede-ra londo kai-na awa

tinti tonda ao ruma-t sangadji mamai

ede, daarop ging zij de trap af, den

komenden vorst tegemoet; mbeïaooi hanta

ao, iemand iels voorzetten (bijv. spijzen).
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Ao, II. weersland bieden; ai-na-li mpara

nggdhi wdli bune santika nahu matoi ake

nee maaaü-na ao malj'a ede, laat slaan

dat ik, die klein ben, in slaat zal zijn

om den tijger te weerslaan (vergelijk voor

de sub I en 11 genoemde beteekenissen

Jav. lavoan).

III. aannemen in ontvangst nemen, ake

rófji toi aopu, tani pèda, neem 't spoedig

aan, want het is zeer zwaar; mandai

ao bali bae kai-ku ra-nee sara dana Mbödjo,

om daardoor met beide handen den wil

(het bevel) van de Hadat van Bima in

ontvangst te nemen.

Aö, beteekenis; munafiq, aö-na sawai

ade-na, asa-na mpa malaho, »munafiq" wil

zeggen, dat 't hart slecht is, terwijl de

mond goed is (het goede uitspreekt); kaaö

(eig. met eene beteekenis doen zijn),

begrijpen ; ndadi halja-du ba ruma-t sangadji,

na-lowa mend-ra kaaö nggdhi aura ede, daarop

werd (de brief) door den vorst gelezen, die

den inhoud er van geheel kon verstaan.

Api, knijpen ; api mina, olie persen

:

vgl. kapi.

Apu, nevel. (vgl. Mal. kabut),

Ara I. (Jav. alas), woud; dikwijls met

wuba verbonden.

II. hier; mori madra duniya, het leven

hier op aarde.

Ai-na neè-mu mbölo nggdhi ro rawi ara

nahu ake, maak hier bij mij niet te veel

praats en beweging ; Ijóo Ija-dra-pu suhe

ede, lever uit (hier naar mij toe) dien

buffel.

III. teruggekeerd ; waü-du drapalandai-

mu walu do ivoroF nggdhi kai-na: ijo, dra-du

ndai-ku, zijt ge teruggekeerd uit het land

der dooden ? ja, zeide hij, ik ben terug-

gekeerd; dra wdli-du matja aka, de tijger

is daar weer terug.

IV. (ook arak) arak.

Ari I, buiten ; lao dri, naar buiten gaan

;

paki tja-dri, naar buiten werpen ; dri-dawa

en dri-luwa = dri.

Madri mal, behalve; kani imba-ku kani

ka/ir bune santika diki wdo ro tjapio ro

bè-bè-na mpara madri mal ba ede masama

nljau labo kani kafir, het navolgen van de

kleederdracht der kafirs, als het dragen

van eene das, hoed of van al wat behalve

dat, overeenkomt met de kleeding der kafirs.

II. (Jav. ari), jongere broeder; ana

madri-dri, jongste kind.

III. dri-dri-kai-na = tjumpu-kai-na

,

't einde ; ndadi mpara dri-dri-kai-na raa-

katufe ndai wdli nöno, zoodat het einde

er van zal zijn dat wat uilgespogen is,

weer opgedronken moet worden (vgl. de

Jav. spreekwijze).

Arira, buitengemeen zijn, pana-namadja

na-arira na-rada wdli-ku aft, de hille der

schaamte is buitengemeen en gaat die van

't vuur te boven, na-arira ade-ku maringi-

rönga, mijn hart is (ik ben) zeer verbaasd

;

na-arira ipi tjdru-na, het is zeer lekker.

Aru I. (Mal. enz. alu), stamper.

II. (Mal. arus), stroom van 't water.

Arubaa, Woensdag, (uit 'tArb.).

Arubana (Mal. rebana), lamboerijn.

Aruna, ananas, ook = babulo, soort van

versiering aan een- huis.

Arundae, soort plant, in het Mal. sule

genaamd.

Arupiya = rupiija.

Asa I. mond; asa nanga, riviermond.

II. de wakloc c

acar.

III. ook asal (het Ari). Mal. acal), oor-

sprong, oorzaak ; ake asa[l) ndadi nggeya,

dil is de oorsprong (oorzaak) van het

onlstaan der vampyrs; ede asa--na nee

boe' kai-ku genda, dil is de reden waarom

ik de trom heb geslagen. Ook met het

meervoud ucül verbonden in dezelfde
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beleekenis, bijv. ede-ra sodi kat-na ba nabi

Isa asa(l)-usu{l) nee ndede kai ruu-na,

daarop vroeg Jesus hem waarom aldus

zijn lot was geweest.

Asi, paleis, woning van den vorst.

Ati (Mal. alap, Jav. alèp), dekriel, dak
;

ati ndolo, alang-alang.

Atji of alji-afji, (Mal. idem); wellicht

alii-alji na-rada-du guru-na, wellicht over-

trof hij zijn leermeester.

Ato (Mal. afur), geordend, lao aio, in

geregelde ordjg gaan.

Au I. wal? au au of au-au-du, wat ook,

alwat; voali wdra au-au-ku, ik heh niets;

au-du, dikwijls = au-au; au kombi, het

een of ander; wdra èda-ku doü mawaa

taraku labo au kombi fundu-na, ik heh

iemand gezien, die eene buks droeg, terwijl

hij hel een of ander op de schouders had;

indo ndadi au-ku z. v. a. hel geeft mij

niets; ba au = bau.

II. hel geluid waarmede men een paard

roept.

AA, trap.

Aura (het Arh. [

aural, Mal. itral), dat

gedeelte van 'l lichaam, waarover men zich

schaamt.

Awa (Mal. bawah), heneden onder aan

(bij enz.) benedenwaarls naar; dóho awa

fuu hadju, onder aan een boom zitten;

maawa nganlo, onder aan den rand zijnde;

awa mai ba, onder.

Awi, awi-n, gisteren. Vgl. Bal. ibi en

Bul. kahawii. Vgl. ook ai I.

Ba, met, door, van ; ra-lambo ba doü,

door iemand geslagen; ada-na ba ruma

ede, de onderdanen van den vorst.

Baa, uitschelden, vervloeken ; Vgl. ia

Baba, vastbinden, terwijl men onderwijl

het louw versebeidene malen om iemand

heenwindt; ede-ra lelo ro baba-kai di rihi

woha-na, daarop werd zij aan den midden-

si ijl vastgebonden en (mei hel touw)

omwonden. (Overgenomen uit het Mak.

baba? Vgl. Jav bebèd, Mal. bebal).

Babu, I. laten vallen, neerhalen ; vgl.

mabu; kalaho-pu lembe-mu ro babu-pu

weri-mu, breng uw sarong in orde en laat

uw slendang vallen.

II. springen in iets (eig. zich laten

vallen?); ede-ra ngdri voali kai-nd dana,

ede mpara londo babu kai ndai-na, daarop

groef hij den grond uil (groef hij een kuil

in den grond) en sprong vervolgens zelve

daarin ; oi di sori ede na-dei labo-ku nowa

katjiri-na, ede mpara tjuwa-fjuwa babu

kanlara-nlowu kai-na, het water van de

rivier was diep en helder, een ieder sprong

er met een plomp in.

Babudja, gezegd van alles wat boven

iels uilsteekt bijv. van een berg ; ook van

een gezwel of eene puist; ook spreek men

van : doro duwa babudja, twee bergen.

Babuto, het boveneinde van een met

allerlei gekleurd papier, nagemaakte bloemen

en gekleurde eieren, versierde bamboe bij

het Moeloedfeest gedragen. Ook een soort

versiering onder de banyku-bangku boven

aan het huis, naar den vorm ook wel

aruna, ananas, geheeten.

Bada (van hel Mal. badak) neushoorn.

Bade, welen, kennen, bekend zijn met,

bekwaam; vgl. bael Indo kapo makaïha-na

islam ede wati bade-na, nde pala wali

ngawa-na guru ro sodi labo doü mabade,

hetgeen den Islam krachteloos maakt is

het niet kennen, terwijl men geen leer-

meester wil hebben noch aan bekwame

menschen wil vragen.

Badji (Mal. idem), wig.
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Badju (Mal. idem), baadje; badju

kuru = Mal. badju kurung.

Bae, I. steeds met ade verbonden, als

bae kai ade = bade weten, kennen; bijv.

al ruma-e pai-sa ku-bae kai-ku ade nljöki

mandake, ku-sambeya ku-puwasa, O heer,

als ik deze plagen had kunnen weten zou

ik gebeden en gevast hebben; indo kapo

wadjib di ita mabae kai ade di Allah s. w. t.

ede ntau-na gifat duwa mpuru, voorts zijn

wij verplicht te weten dat God twintig

eigenschappen bezit.

II. (Mal. baik), goed; als stamwoord

alleen met ontkenning in gebruik; na-èda

mpara pdhu öha mantjewi-ntjewi wdli

da-bae-tia, hij zag dat de rijst er wederom

zeer slecht uitzag; wati bae-na tunli-na,

hij schrijft slecht; wati bae-na ook = Mal

liada berkatahuwan (Jav. Mal. lida karuwan) ;

wati-du bae-bae-na ruku ro rawi ompu

ede ba ndiha ade na, de bewegingen en het

gedrag van den ouden man waren door

zijne vreugde zeer bijzonder; kabae bijv.

pata kabae, goed onderkennen, kabae ndai

rawi-na, juist in orde brengen (vaststellen,

bepalen) wat hun werk is.

III. (vgl. Mal. belah; Mak. bale en ook

Bug. walt), zijde, kant; watu bae di-na

aan den Westkant: sa-bae = Mal. sablah

de eene zijde, de andere zijde; bijv. wdra-

sa doü ndadi bitjdra ro paraèsa-na sa-reya-ku

sa-bae mandede wdli sa-bae mandadi duwa

reya-ku, indien er omtrent iemand een proces

of een onderzoek plaats heeft, (moet) de

eene zijde (partij) een reyaal (geven), zoo

ook de andere parlij. wat twee reyaal

maakt; ede-ra dula kai-na wai ede, nde pala

na-lampa watu ntjai masabae, daarop keerde

de oude vrouw terug, maar zij ging door

de deur aan de andere zijde; sa-bae-bae, aan

beide zijden ; djima masa-ngganga tuwa

matani upa mbuwa ringgi masabae-bae,

armbanden, van oud goud, aan beide

kanten vier ringgits zwaar; bali bae zie

ba li I.

IV. (Mak. en Bug. bali). vijand; kadee

weya-pu paiya-na ro kambata-na doü bae-mu,

na-mambe-sa eli-na wati tee-na, luister

naar het gejuich en geschreeuw uwer

vijanden: is dat zwak, dan zullen zij

geen stand houden.

Baka, I. (vgl. Mak. bangka), wegjagen,

bijv. een dier: bakai-ku djanga peyo ede?

ntjambe kai-na : ku-waü-ra bakfi kalösa mena,

waar zijn de boschhanen ? hij antwoordde

;

ik heb ze alle naar buiten gejaagd.

II. afstoffen, schoonmaken.

III. (Mak. tabangka), verschrikken.

IV. (Jav. bakal), iets aanwenden om
't een of ander van te maken ; bijv. tjalja

baka-ku sampa, hak het (hout) er om een

sampan van te maken.

Bakai, waar ? waarheen ? van waar?

bakai of bakai-ku madju ede? ntjambe kai-na

ku-waü-ra hori mena, waar zijn de herten?

hij antwoordde: ik heb ze alle losgelaten;

nggömi doü bakai, wraar zijt gij van daan ?

bakai-du raa-lösa kai-mu, ededei mandai

luu kai-mu, waar gij uitgekomen zijt, moet

gij weder ingaan; bakai lao kai-mu F waar-

heen gaat gij ?

Bako, licht rood, rosé.

Baku (Mal. enz. bakuï), mand; in'tBim.

eene mand met scherpe hoeken.

Bala, I. (Mal. Arab. idem), ramp.

II. aanbreken van den dag; ntika bala

ai sidi, toen de dag aanhrak.

III. (Mal. balas), vergelden ; zuiver Bim.

is tjèpe,

Balae, duit, këpeng; wati wdra köne

sa-balae tjoi waa-n, zelfs geen duit wordt

als bruidschat gegeven.

Balandja, het Mal. bëlandja geld om

uil Ie geven enz.



BIMASEESCII— IIOLLAKDSCII WOORDENBOEK.

Balase (Mak. idem), soort zak.

Balata, leuning bijv. van eene brug.

Bale = töba, werpen ; ede-ra lao kaisae-na

malale kai ivadu, ede-ra hina kai-na ro

mabu-na nasi ede, daarop wierp haar oudere

broeder met een steen, waardoor de vogel

getroffen werd en neerviel.

Bali, I. (Mak. bad), in bali bae (vgl.

boe) aan weerskanten ; ndai-ku duwa ndai

makapi di sumpu bah bae-na hadju, wij

beiden zullen de uileinden van bet hout

aan weerskanten in den mond nemen

;

ivatja-ku rima bali bae mahampa tjihu,

wasch de beide banden tot aan den elleboog.

II. doen terugkeeren, terug zenden,

(vgl. mbali) nggdra mu-bali-sa ntau-na

doü ede, mu-kasipdhu-ra, indien gij bet

eigendom van die menschen terugzendt,

zult gij arm zijn.

III. (Mak. malisi), van kleur verschieten.

IV. hoeden; lao bali sdhe, de karbouwen

gaan hoeden.

Balu, I. geurig (vgl. mengt); na-woü

balu mpara raa-na, bet bloed rook lekker.

II. balu-balu (uit het Mak.), koopwaren.

Balnni»a, (Mal. belumbang), golf, golven.

Balimggu (Mal. idem)- voetboeien; ndadi

kaluu balunggu di edi-n, zoodat zij de

boeien aan zijne voeten deden ; den

voet boeien ; na-balunggu nlene weya-du

edi-na, zij deden kern toch de voetboeien

aan.

Bana (Jav. banjak), gans.

Banawa (Mak. idem), soort vaartuig.

Banda (Jav. Mal. bandang), soort visch,

Bandera (Mal. Port.), vlag, banier.

Banga. meest met rowa gebruikt, soort

pot.

Bange, mpèke bange, broodmager, zóó

mager dat de ribben zichtbaar zijn.

Banggiilae (Mal. bunglei), soort boom.

Bangka(r) (Mak. bangkara), oorring.

Bangkolo, soort

kalampeló genoemd).

Baiigku-bangku

visch (in het Mak.

;Bug.

soort versiering

bangkung-bahg-

boven aan hetkuug),

huis.

Baugo (Mal. bangau, Jav. bango), soort

reiger.

Bangsa (uit bet Mal.), geslacht.

Bapa, klanknabootsing voor iets dal valt

;

kabapa, dat geluid voortbrengen ; maringa

eli hadju makabapa ra-loö bate ba la Bango,

hoorende
J
t geluid van hout dat met een

plof neerviel, neergeworpen door Bango.

Bara, I. (het Mal. baral), de westmoesson.

II. bara of bara-bara (ook barang-barang),

het Mal. barang-barang, goederen; vgl.

ndoi, tafalui.

Barakamate, mpöso — steenpuist.

Barako (Mal. berkuk Arab. burqd), sluier.

Baratju (Mak. baraljung, Mal. mertjun),

voetzoeker.

Bareba (Mal. Arab. barkal), zegen.

Bari, liet Mal. baris als benaming voor

de klinkerleekens bij het Arabische schrift.

Baro, naar zich toehalen, zich loeëigenen,

(vgl. garo) : nlau doü mpara mandai baro-na.

het eigendom van anderen eigent hij

zich loe.

Barung'ku, soort katjang.

Barupapa, wordt gezegd van een geluid

veroorzaakt door bijv. het neervallen van

een boom.

Barnwa (Mak. baruwasd), soort gebak.

Bata, I. aanraken, in aanraking komen

mei, makaïha-na sambeya bala huri doü

siwe, de aanraking van de huid eener vrouw,

geduiende het gebed, maakt dat krachteloos;

na-waü-ra mbia köne saninu-n ra-hina bala

ba kapenta dindi, en de bril was zelfs

gebroken doordien hij aangeraakt werd

door (in aanraking kwam met) de planken

van den wand.
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II. (Mal. enz. idem), gebakken steen.

III. komt voor in verscheidene titels,

bijv. bala dadi, = nggampo, — djero, —
djuru.

Bate, I. neergooien, neersmij ten, neer-

werpen; dikwijls met loo verbonden; bijv.

ede-ra hanta kai-na tare malabo tonggo ro

pingga, löo bate mena kai ba rido-n, daarop

nam hunne schoonzoon de schaal (Jalam)

met het deksel en hel hord en wierp alles

neer. Bate ook alléén in gebruik; nde

pala kali na mbui ntene pu lambuhu-lambale

labo tjere bate tja-do bate fja-da-na, maar

de Kali was nog steeds met den ketel

bezig, dien hij nu naar het noorden, dan

naar hel zuiden wierp.

II. (het Mak. bateng) = bati, inwendig.

Bati, I. (hel Arab. balin), nika bati vgl.

bij D r

. Matlhes. Mak. Woordenboek, nika

bateng s. v. bateng.

II. (Jav. batik), batikken ; tembe bati, een

gebatikte sarong.

Batja (uit het Mal.), lezen, oplezen,

reciteeren.

Bato, talibana balo = Mak. talibannang

fonrabatang, krisband van roode zijde, geheel

met goud bestikt.

Batu, volgen, opvolgen; kai masapöda-

pöda ringa ro balu-ku-au-au-du raa-kau kai

ba ina ro ama ede, luister in waarheid

naar en volg op al hetgeen uwe ouders

u bevelen ; ede-ra balu kai ba kiyu kapa ede,

de haai volgde daarop het schip.

Ban, I. ba ban, waarom? ba bau nde

nangi kai nggbmi? waarom weent gij?

Bau is reeds ontslaan uit ba en au (vgl.

ba au onder au), en beteekent dus: door

wat; het tweede ba is dus eigenlijk

pleonastisch.

II. ai bau (Mak. tali bahu) bras.

III. (Mak. idem, vgl. Maf. bau reuk =
ngilu, kussen, zoenen.

Bawa, I. (Mal. bawang), ui.

II. (Mal. bawah), laag, doch alleen in

overdrachtelijke zin = tuna; (vgl. apa)

mu-bawa dei mori-mu pala mu-tuna-ra

made, laag zult gij in uw leven zijn

en laag in uw dood; bawa ade, ook ijver-

zuchtig, benijden ; hasad ao-na na-bana

mpa ade-nadeï lèngana, Ilasad wil zeggen.:

dat men zijne makkers benijdt; kabawa

weki, zich vernederen.

Bè, of di bc waar? welke? (vgl. bakai)

;

bè-ku ntjai malao esae RöloF waar (welke)

is de weg naar Kolo? bè-bè waar ook,

wat ook, welke ook, oi nde nono kai oi

pana, oi busi, oi niwa, bè-bè-na mpara nde

rai kai-na oi matolu mbuwa pahu ede, hel

vocht, waarmede het gedronken wordt,

kan zijn warm of koud water of honig,

welke van de drie het meest geschikt zal

zijn : bè-du — bè-bè ; dei ahera nekeka

maudai fimba ro lahi, ndai maluu dei sorga

bè-du mpara rnanfjihi, hiernamaals zal

gewogen worden, ieder, die rechtvaardig

geweest is, zal ingaan tot den hemel.

Bedi (Mal. bèdil), schietgeweer, schieten.

Beha, bang, schrikachlig.

Bela (Mak. idem), vriend; kabela angi

met elkander bevriend zijn; wdra-wara

ruwa-n udi-ro-mudi labo sahada marimba

makabela angi, op zekeren tijd gebeurde

hel, dat een leguaan en een buffel mei

elkander bevriend waren.

Bembe (Mal. kaljubung), soort plant.

Benrto, niet vlak, met hoogten, hobbelig.

Bengke (vgl. Jav. benkeng stijfhoofdig),

slijf, v. d. stijf op zijn stuk staan,

eigenwijs; ake-ra pala-ni ibara kai-ta

doü mabengke daa mangawa romo kani ro

balu ede-ro-pehe, neemt dit tot voorbeeld,

gij stijfkoppen, die geen leering wilt

aan nomen en volgen; kabengke weki, zich

slijf houden ; nde pala wei-na wad ngawa-na,
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na-kabengke-ku weki-na labo feu nenli-na

rii uma-na doch zijn vrouw wilde niel;

zij hield zich stijf en greep zich aan een

paal van het huis vast.

Beni, niezen.

Benta = rumpa, sloolen, aanstooten.

Bente (Mal. benteng), benleng, forl,

versterking.

Bento, slrik, strikken.

Bentu, lot iets strekken, tol middel voor

iets dienen ; na-benlu-du ruu maiha, het

strekt tot ongeluk.

Beo (Mal. beyo), soort van vogel.

Bere, aanraken; meestal verbonden met

tudu of bala; bijv. makaïhana sambeya

ede tudu ro bere angi doü möne ro doü

siwe mangdha ba sura nika, wal het gebed

nietig maakt is de aanraking (tijdens het

gebed) van een man en eene vrouw, die

met elkander in het huwelijk kunnen treden.

Besi (Mal. best), ijzer.

Beta-beta, acht geven, oppassen.

Beti, rechle lijn., timmermanslijn: indo

kapo beli raa-ldra na-waü-ra mbèko, de

uil gespannen rechte lijn is krom gelrokken.

Bètja, nat maken; vgl. mbèlja.

Bewi, waaier.

Bia, iets breken (vgl. mbia); nljihi

ndai-na nggömi ake, pala bia weya-ku

lula-mu, het zou uw verdiende loon zijn,

als ik uw hoofd sluk sloeg.

Bibi, beven,

Biko-bako, bedriegelijk handelen, be-

driegen, vgl. kiko-kako.

Bila, I. ('t Mal. büang), lellen; ivali

waü bila mböto-na, de hoeveelheid er van

was niet Ie tellen; ook getal; nggdra

wdra-sa masa-na maraka bila-na, indien

men zooveel geld heeft, dat 't getal bereikt

wordt, namelijk de som, welke als mini-

mum voorgeschreven is, waarvan men de

zakal belalen moet.

II. ook bilal (het Mal. bilal), oproeper

lot het gebed.

Bili (Mal. bilik), kamer.

Bilo-balo, onvoegzame taal spreken.

Binata (Mal. binaiang), dier; (eenander

woord daarvoor heeft het Bimaneesch niel).

Bindanga (Mak. banrangang), budja —

,

eene lans met een bos haar versierd.

Binden = bandera.

Biiiggn (Mal. bingkung), dissel (tim-

mermanswerktuig).

Bini (Mal. penuh), vol; na-nee-ra bini

póo ede ba arupiya, het stuk bamboe was

bijna geheel vol met guldens ; kabini, vullen ;

kabini kai-pu oi, vul hel met water.

Bintala (Mak. banlalang, Jav. salang),

kruiselings over elkaar gelegde banden,

welke een net of mat vormen om iets in

te dragen.

Binti, schatting; djdra binti, bóngi binli,

een paard of bras, welke als schatting

moeten opgebracht worden.

Bintji, sa-binlji, hel eene, het andere;

de eene zijde, de andere zijde, (vgl. sa-bae);

na-lia weya-du kahunlu, sa-binlji ai masidi,

sa-binlji ai mambia nee ngdha ba dri-na,

hij maakle voor zijne jongere zuster katoe-

pal open, waarvan zij het eene gedeelte

's morgens, het andere gedeelte 's avonds

moest eten ; na-lao-ra hengga ntjai lawa-na

ro na-hengga-ra sa-binlji nljai uma-na;

na-du la-ra di uma-na ndai pande hadju na-

èda-du ntjai lawa-na na-waü-ra tahengga

mena ro ntjai uma-na tahengga sa-bae, en

zij ging de poort openen, alsook de huisdeur

aan de eene zijde; toen de houthakker nu

terugkeerde zag hij dal de poorl geheel

open stond, alsmede de huisdeur aan de eene

zijde; sa-binlji karala, één half vel papier.

Bintöla. beslag, bijv. van eene piek of

kris (vgl. Mak. banlalang soort gouden

knop aan het einde van eene piek).
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Biri, ergens met de handen aanzitten,

iets schudden, mei iets gedachteloos spelen :

ba bau biri kai-mu fau manlji nahu?

waarom speelt gij met mijn inktkoker?

Biru, I. (Mak. idem), plant, van welke

de bladen bij de bereiding van madaf

gebruikt worden.

II. niu biru, jonge kokosnoot, waarvan

het binnenste nog zacht is.

Birnwa (Mal. baruwang), beer.

Bisa, I. iets breken (vgl. mbisa):

na-neè-ku bisa ai ra-diki kai sarumbu-n ede,

bijna verbrak hij hel touw. waarmede zijn

lichaam vastgebonden was.

II. (uit het Mal.), knap, bekwaam; in

het Bim. heeft het meestal de bcteekenis

van: met bovennatuurlijke krachten begaafd

zijn: dikwijls verbonden met guna; als

bisa ro guna of bisa-r guna, in de zelfde

beteekenis.

Bitjara, (Mak Skr.), rechtspreken,

onderwerp, punt, geding; ruma-t bitjara

is de titel van den rijksbestierder van

Bima, omdat hij het hoofd der rechtspraak is.

Biyola, hel Holl. viool; dit instrument

wordt thans in Bima zeer veel gebruik

l

en daar zelfs ook vervaardigd.

Bö, wetboek; de eenigsle keer dat het

mij in geschrift voorkwam was de spelling

bob. wellicht van het Arab. bdb, zoo

genoemd naar de artikelen, waarin hel

verdeeld is. Voor de o. vgl. pamöka, Mak.

pamakkang ; lodja, Mal. layar.

Boa, soort kaljang.

Bödjo, figuurtjes, vervaardigd uit het

hart van zekeren boom waarmede een

bamboe versierd wordt ter gelegenheid

van het Moeloed feest. (Mak. bödjolö).

Bèdo, (Mal. beduk, Jav. bëdug), groole

trom in de moskee.

Boë, slaan ; boë genda, de trom slaan

;

boë wordt ook, evenals het Mal. pukul,

gebruikt om den lijd, welke geslagen

wordt, aan te duiden; boë duvoa, twee uur

;

boë magari, de tijd van magrib; kakiti-kili

(jahaya-na boë ba liro, zijn glans schittert

geslagen, d. i. beschenen door de zon

;

boë rasa een land aanvallen.

Boha, = woha; in boha ai zie ai.

Böka, soort lans, van een haak voorzien

(in het Mak. kandjai genoemd), bij de

voorvechters in gebruik.

Boko, daklat.

Bola, ontwaken; ede mpara fjuiva-fjmva

mant kagöro-n, makenlo mpara ba ede rakg-du

wakalu loho(r) tjuwa bola mena kai-na,

daarop sliepen zij allen in en snorkten;

loen het middag geworden was, ontwaakten

zij allen.

Bölo, I. (vgl. Mak. bolong), omgeven;

niu bölo ba röpe-na, ecne kokosnoot nog

door de schil omgeven; (vgl. mbölo).

II. bölo kadi, soort plant.

Bolu (Mak. idem), soort gebak.

Bombo bala, morgenster, zie bala.

Bona, slecht, minder vlug, bijv. van een

paard gezegd.

Bonggo. uithoozen, bijv. water uit een

vaarluig; vgl. nggombo.

Bonggu, overwinnen : doü ra-waü weya

rasa-na na-pehe-ku weki-na waü bonggu,

na-somba, enz. wanneer hel land van

iemand genomen is, en deze bekent dal

hij overwonnen is, en hij onderwerpt

zich enz. ; sara-sa puli-la labo bonggu

ba doü bae-fa, indien gij niet sneuvelt,

zult gij door den vijand overwonnen

worden.

Böiigi. ontbolslerde rijst, bras.

Bongka, I. (hel Mal. bongkar), oplichten,

lossen ; hidi ndai bongka kai wua, los-

plaats.

II. (Mal. bungkal, Mak. bongkala), een

goudgewicht.
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Bonte, sirihdoos van lontarblad ofbamboe

vervaardigd.

Bonto, dekken, bedekken, deksel van

eene schaal ; fa-kalnu mem-hu di ade rowa,

la-bonto kai-ku malanta, gij doel alles in

een pot en bedekt dien met wit linnen;

bonto fare, eene schaal (talam) met den

deksel sluiten; bonto asa, den mond sluiten;

bonto weki-na, zich bedekken : ntika na èda

mpara wei-na ede wunga nangi bonto weki-na

enz,, toen hij zijne vrouw zag, die juist

weende en zicb geheel (met haar sarong)

bedekt hield enz.

Bèo, doen omvallen (vgl. mböo) , ede-ra

ponggo bèo mena kai-na fuu aduriya, daarop

velde hij alle doerianboomen.

Bora, aanzienlijk; dou manae ro bora, de

grooten eu aanzienlijken; wdra mena sa-

mena-na rato-rato ro bora- bora manggeè

ada labo ruma-t, alle vorslen en aanzien-

lijken waren aanwezig om hunne opwachting

bij den vorst te maken.

Bore, I. bedak, poeder van rijslemeel.

II. wrijven, inwrijven met iets; na-weha-

ra röo, na-nipi- ku ndai bore kai-na sarumbu na,

en hij nam bladeren en maakte ze fijn,

om daarmede zijn lichaam in te wrijven

;

(wellicht hetzelfde woord als sub I. vgl.

Jav. en Bal. boreh).

Böro, I. of kaböro, verzamelen ; lao böro

weya-pu hadju ndai kaa kai-mu nahu, ede-ra

lao mena kai böro hadju, (hij zeidej zoekt

hout bij elkaar om mij daarmede te ver-

branden, waarop zij allen hout gingen

verzamelen enz. ; ede-ra kaböro ro kamötji

mena kai madlu-dlu, daarop zochten zij, al

wat fijn was bij elkaar en pakten dat in,

kaböro ook, zich verzamelen.

II. zie bötjo.

Boni, I = oru, emmer.

II. scheren, afscheren ; ede-ra boru weya

kai gendi mada kui-na kai piso wöku ma-

ngdha,, daarop schoor zij zijne linker wenk-

brauw af met een scherp knipmes.

Bèta, voortgaan, opklimmen, gezegd van

de uilspruilels van slingerplanten.

Böte, aap; böte baro, groot soort aap,

Börjo, beleekenis onbekend, in de

spreekwijzen bötjo si bötjo, böro si böro of

mabötjo si böro welke worden verklaard als

:

geheel en al ongelijk, heelemaal onregel-

matig; bijv. medi au-si mabötjo si böro

ndede, wal spint gij daar zoo geheel en

al ongelijk ?

Böto, (Jav. boloh, Mak. boloró), spelen,

dobbelen.

Botu, soort net of totebel om kleine

garnalen te vangen.

Bon (Mal. baharu, Bug. waru enz.),

nieuw; als godsdienstige term: scheppen;

tanda wara-na Allah na-bou sa-mend-na

dla(m), het bewijs voor het beslaan van

God is, dal hij het heelal geschapen heeft

;

ook het geschapene; na-ntjdra-nljao labo

sa-mena-na mabou, (God) is verschillend van

al het geschapene; ra-bou kamalo, pas met

kasoemba geverfd ; kabou, vernieuwen.

Bubu, padju — = pad/u ubu-ubu.

Budja, lans.

Buha, gist.

Bubu, knoopen, aaneenknoopen.

Buka, zie bungka.

Buku (Mal. Holl.) = sura.

Bumbu, — djanga = bunggu djanga.

Bumi, titel van zekere soort van be-

ambten. De sultan heeft tot zijn dienst:

drie bumi's, die zoowel voor tolken als

voor boden enz. dienen ; zij dragen de titels

van bumi parisi Mbödjo, bumi Bolo en bumi

Kae. De bumi's worden voorts onderschei-

den in : bumi nae en bumi loi, (de eersten

volgen in rang onmiddelijk op de djaneli).

Daaronder zijn de bumi luma Rasa nae

en de bumi luma Bolo de voornaamste,
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beidon beslissen met den radja biljdra alle

geschillen, Bumi asi, hofdames.

Bune (vgl. une), hoe? bune (of bune-ku)

pdhu-na? hoe ziet het er uil? dikwijls =
bune; bune ai, op welken dag, wanneer;

bune ai-du kubi-na, wanneer het fijn

(geslampt) is. Ba bune, wel eens injplaats

van ba bau, waarom ? bune kai-na = mai

ka-ra ndede-n, daarom ; wali mpa bune kai-na,

er is niets, hoedanig ook, aan, d. i. er is

volstrekt geen kwaad aan ; na mèngi-sa ede-o

malaho, na-balu-sa wali mpa bune kai-na,

is hel geurig, dan is hel goed ; is het

welriekend dan is er geen kwaad hij.

Bune santika = une santika; sabune, hoe-

veel? sabune tjoi-na, hoeveel kost dat?

sabune nloi-n hoe lang? sabune-bune nloi-n,

eenigen tijd lang; sabune-du = sabune-

bune; wati-pu sabune of sabune nloi-n, niet

lang daarna.

Bung'a (Mal. idem), bloem (vgl. vounla);

ook geweven figuren, op sarongs enz.

;

bunga masa, interest.

Bunggii, — djanga, enkel; walja-ku edi

bali bae mahampa bunggu djanga, wasch

de beide voelen tot aan de enkels.

Bungka, ook buka; hel Mak. buka, hel

einde van de vaslcn.

Büiigke (Mak. bungkeng), een koffertje.

Bunti (Mak. bunling), bruid, bruidegom.

Buiitu, — djago, oude djagong, in allerlei

figuren op bamboe ter versiering aan-

gebracht.

Bura, I, wil; na-waü-ra bura mena

djenggo-na, zijn baard was reeds geheel

wil; doü bura, blanken, Hollanders; sabura

wilachtig; bura-bara, zeer wit.

II. Mak. burash), rijst in een pisang-

blad gekookt.

Buri I. soorl plant (in hel Mal. beng-

kuwang genaamd).

II. bruinachtig, roodachtig.

Busi, koud; oi busi oi pana, koud en

warm water.

Buta, ai bula, een louw aan den boeg-

spriet.

Butu, dak.

Buwa, sa-buwa, (Mal. sabuwah), hulp-

telwoord, één; voor alle getallen boven

één wordl mbuwa gebruikt, dus duwa

mbuwa, lolu mbuwa enz. sabuwa-buwa,

elk, ieder, per stuk, ook één voor één.

Buwe, soort lange katjang.

Biittï (Kisser. wui), begieten ; ampo

la-didi-ku di dana, ampo la-buwi-ku kai
• • •

mada koha, la-kabini kai-ku oi, vervolgens

begraaft gij het in den grond en begiet

het daarna door middel van een klapper-

dop, dien gij met water gevuld hebt.

ZD.

Da, zie daa.

Da, I. = du (vgl. ra), wali-da waü-na
• • * ' »

Iwru pala nekeka ba nabi, hij kan hierna-

maals niet meer door den profeet geholpen

worden.

II. (vgl. di en do), het Noorden.

Daa of da, niet; vodra-ra öne-na bengke

sawai daa mabalu nggdhi guru, er is loon

voor slijfhoofdig- en slechtheid die niet

opvolgl de woorden van den leermeester;

lösa raa madaadengga lösa ede, bloed-

vloeing die niet ophoudt; da ndaiwehakai

nlewi, waarvoor geen voorbeeld Ie vinden

is, onvergelijkelijk; pili lula madangawa

dengga, hoofdpijn, welke niet wil over-

gaan.
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Daakai, zie dakai.

Dadi f. rijstveld, meer in 't bijzonder

die rijstvelden, welke in de familie moeten

blijven, z. v. a. lölo pasaka. erfsawah

;

pao-mu oha ede isi-na dadi doü, indien

gij rijst eet, is het van de opbrengst van

de erfsawah van een ander.

Dadi in bala dadi, titel van een hoofd

(vgl. bala).

Dadju (vgl. Bal. mayus), lui.

Dada (Mal. Port.), dobbelsteen.

Dae of dae de Makassaarsche titel daeng.

Daga (Mal. dagang), bandeldrijven,

handelen; doü madaga, handelaar; lopi

daga, handelsvaarluig.

Daha, I. wapen ; wdra-si daha madumpu

kamalo-pu indien er wapenen mochten

zijn, welke stomp zijn, slijpt ze dan.

II. versieren, met figuren beschilderen;

daha-daha kai-pu makala ro mamontja

versier het met roode en gele figuren Ook

z. v. a. kanlika-nlika, mooi maken; nggahi

ra-kadaha-daha. mooie woorden.

Da liu (Mal. takut), vreezen, bang zijn.

Dakai of daakai, stout, ondeugend ; doü

maloi-toi na-ngawa sara lanaö tiin/i ro

ngadji, na-midi ro maü wali tjaü-na daakai,

kinderen, die schrijven en lezen leeren

willen, moeten rustig en stil en niet ondeu-

gend willen zijn. (Het eerste gedeelte van

het woord bevat duidelijk da of daa: niet.

Wat is echter kai?).

Dalima (Mal. idem), meestal falima,

granaatappel.

Dama, (Mal. damar), fakkel; (vgl. iló).

Dama (Mal. djamah, Mak. djama), aan-

raken, betasten, bevoelen; ede-ra tuu kai

rahi-na malao dama weya weki-na, na-iyu

mpara busi samangi, daarop stond haar

man op om haar lichaam aan te raken,

en hij voelde dat het geheel koud was.

Dambe, kind; karu dambe toi een klein

kind te slapen leggen ; ai dambe lao lixjo

(ja-pu ama-mu, kinderen, gaat eens naar

je vader zien ! De vrouw spreekt haar

man aan met: ai ama la dambe; het is

ook als aanroeping onder makkers in

gebruik ; nlika na-èda mpudu ba doü malao

puka djdla, ede mpara nggahi kai-na labo

lèngadöho-n : ai dambe enz., toen de visschers

dat zagen, spraken zij lol hunne makkers:

vrienden ! enz. Dambe möne ana raio,

benaming van de dragers der sirihdoos

van den sultan.

Dampa, I. gelijk, effen.

II. dampa lopi, dek van een schip.

Dana (Mal. lanah), grond, land.

Danda, I, (Mak. ranrang), ankerlouw;

samparadja na-waü-ra nggao, danda-na va-

waü-ra mbisa, het anker is losgeschoten

en het ankertouw gebroken.

II bij de hand leiden (vgl. Mak. en Beg.

renreng) ; nahu malao danda Ija-ipa waü

sae-mu, ik zal eerst uw ouderen broeder

naar de overzijde geleiden.

Dani, half rijp.

Dapi (Mal. lapis), laag.

Dapu, soort van raam aan het weef-

touw (in het Mak. passa geheeten),

Dara, — ade, hongerig.

Dari, I. = nldri; dari-pu ponda ede,

sla (een touw) om deze labu vrucht (zoodat

men die dragen kan).

II. benaming van de afdeelingen, waarin

het volk voor de heerendiensten verdeeld

is, gilden.

Daro, wild ; djdra daro mahurahama da

ndai waü kamampa ro kahowe, een wild

paard, dat niet rustig wil zijn, kan men

niet door roepen tot voortgaan of stilstaan

bewegen.

Daro, rondlaslen, al voelende zoeken;

ede-ra kalnu kai-na rima-na diadekarombo

peli ede, nlika nahina-ra daro edi ompu
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ede enz. daarop stak hij zijne hand in de

opening van de kist, toen hij hij hel

rondlasten den voet van den ouden man

aanraakte enz.; ede-ra lao wdli kai-na

madaro rero, nlika na-hina-du daro kula

daarop ging hij wederom overal alles

hetaslende, zoeken, toen raakte hij eene

mand aan.

Daru (vgl. Daj. buring, Mal. drang?),

houtskool.

Darudöle = tarulohe.

Datji (Mal. daljin), unster, wegen.

Dau (Mal. farum, Jav. lom), de indigo

plant.

Dawa, daar, alléén in verhindingen als:

akadawa, dri-dawa.

De, verkorting van ede; aka-n de = aka-n

ede.

De = dei of di; nqqdhi-na de anamori
• • •

mbblo-na hij zeide tot zijne leerlingen.

Debu, soort visch, waarvan de huik

opzwelt, zoodra hij op het drooge komt,

v. d. als heeld gehruikt voor al wat dik

en niet groot is.

Dede of dede nggdlu (Jav. dedes), muskus

Deï, I. zoeken, alléén in de uitdrukking

:

ngupa ra deï ; lao ngupa ra deï ndai ngdha

ro nöno, ga iets zoeken om te eten en te

drinken.

II Naar iemand toegaan, op iemand

afgaan; mai ta-lao-kada hadel Ede-ra tjuwa

lampa mena kai-na lao deï wai ede, raka

mpudu uma wai enz., komt, laten wij haar

gaan dooden. Daarop gingen zij te zamen

op de oude vrouw af; toen zij bij haar

huis gekomen waren enz. ; ede-ra nee deï

kai ba doü mpanga ede, nggdhi kai-na:

mu-made-ra hade ba nahu, daarop wilden

de dieven op haar aanvallen, terwijl zij

riepen: »gij zult door ons sterven".

Deï, I. 1. diep; 2. binnen (Mal. dalam;

vgl. Jav. dalem); oi madeï, diep water; doü

madeï, zij die binnen (in het paleis) wonen,

hovelingen. Lao deï (zie ook deï II.), naar

binnen gaan; nggara fa-lodja lao dri-sa

ta-mbia sambura, la-lodja lao dei-sa la-

mimi made, indien gij naar buiten vaart,

zult gij schipbreuk lijden; indien gij naar

binnen vaart, zult gij verdrinken.

II. of de, praepositie: in, te, tot, aan,

enz,; deï ivoha nijai, midden op den weg;

ai deï temba ndei tau di rowa, water uit

den put moet in den pot gedaan worden;

la-wura weya-ku bunga deï rade, gij moet

daarbij bloemen op de graven strooien

;

ede mpara dula-na deï guru-na, daarop

keerden zij tot hunnen leermeester terug.

In plaats van deï kan steeds ook di

gebruikt worden, Waarschijnlijk zal de

praepositie wel hetzelfde woord zijn als

sub. I, en dus oorspronkelijk als prae-

positie alléén de beteekenis van binnen,

in, gehad hebben, vgl. ade; dewijl nu

deï in de beteekenis van in gelijk in

waarde is aan di, Mal. di, Jav. ri, ring,

moeten heide woorden met elkander ver-

ward zijn en alzoo ook aan dei het meer

uitgebreide spraakgebruik van di gegeven

zijn.

III. in akedeï (kadeï), hier ; ededeï, daar

;

zie aldaar.

IV. deï fare, rijstplantjes om te verplan-

ten, bibil.

Deka = raka, en komt alleen daarmede

verbonden voor.

Dèke (Mal. lokek), de gekko.

Dèko, korte broek.

Dela afgebrokkeld, met een stuk er af,

bijv. van een berg.

Dempa, draden met het spinnewiel

samendraaien.

Dende, vergezellen, begeleiden, en v. d.

ook spec. den bruidegom in statie bege-

leiden; ede-ra lampa dende kai angi-na
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duwa-na labo wei-na, daarop ging hij te

zamen met zijne vrouw op reis.

Dengga, ophouden, uitscheiden ;
pili tuta

madangawa dengga, hoofdpijn welke niet

wil ophouden ; ede-ra dengga kai ufi

djalitu, daarop hield hij op met het blazen

op de fluit.

Deni, dichtbij, nabij; tanda nggawe ro

deni lahir imam Mahdi, leekenen, dat de

verschijning van den Mahdi aanstaande is

;

deni-r wura, hare bevalling is aanslaande.

Dera. een oud woord = mena of döho,

om het meervoud te kennen te geven;

na-nggdhi-ku ba raio dera maluwa-tuwa:

nggómi dera mamönc nljau: patu lanaö-mu

rawi lewa, de vroegere vorslen hebben

gezegd: «mannen, gij allen moet het

k rijgshandwerk leeren ; (vgl. siyadera).

Deri, nek.

Dèse, hoog (vgl. èse) ; doü madèse mor-

laba(t)-na, lieden vnn hoogen rang ; kadèse,

verhoogen.

Dewa of dewa (Mal. Skr.), god ; ook

een feest geven, als er een zieke in

huis is.

Di, I. (Mal. di, Jav. ri, ring), praepositie;

in, te, naar, van, aan, enz. dikontu, achter;

di peti, in de kist: dula di uma-na, naar

huis lerugkeeren ;
(vgl. dei).

II. het Westen, wesl ; walu bae di-na,

aan den westkant.

Dida = pila, op iets drukken.

Didi, nggdhi didi, bevel aan iemand

die vertrekt, laatste bevel ; in beteekenis

gelijk het Mal. pesan ; bala mpara ai sidi

lao bali kalösa walt kai sdhe waa di doro

mandinga labo nggdhi didi walt ba riijana-n:

ai-na-ra sambele-mbele ivdli-mu sdhe, toen

de dag aanbrak voerde hij de buffels weder

naar de bergen; zijn schoonvader gaf hem

de last mede dat hij geen buffels meer

zou slachten,

Didi I. begraven ; ampo la didi-ku dl
* • • •

dam, daarop moet gij (hel pakje) in

den grond begraven.

II, didi-s, overmorgen ; wdra siumu, nai-s

kombididi-s kombi, indien wij leven, morgen

of overmorgen : didi-n, eergisteren.

Dihi (steeds met ade verbonden), ver-

heugd, vreugde ; na-dihi mantjoki-ku ade-ku

maringa boë genda, ede-ra luu rebo kai

lamada, ik werd zeer verheugd toen ik de

trom hoorde slaan, daarop ik ging dansen;

waü mpudu tjuwa-ljuwa kadihi-na ade-n,

nadat zij allen zich vermaakt hadden ; na~

sanawa-ra kadihi-dihi weya kai ade tuwa

puliri duwa ake, zij hielden rust om de

twee prinsessen te vermaken.

Diki, binden, vastbinden ; ampo fa-ponle-ku

kai karala, ampo la-diki-ku kai ai ladju,

vervolgens wikkelt gij het in papier en

bindt het vast met touw van den ladjuboom

;

kani imba-ku kant ka/ir bune sanlika diki

wöo ro kani tjapio, de ongeloovigen in kleeding

volgen, bijv. door het dragen van das of

hoed ; sa-diki, één bundel.

Dinipa (Mal. limpah), lever.

Dimu (Mal. limun of hanlimun), kom-

kommer.

Dindi, I. (Mal. dinding), wand; v. d.

madindi- beschutten ; one-na ba salawa ede

ndai madindi-ta dei aft naraka, het nut van

het gebed bestaat daarin, dat het ons

beschutten zal voor het helsche vuur.

II. (waarschijnlijk wel hetzelfde woord

als sub I), gordijn, klamboe; dindi raa-lero

lava, een opgehangen en uitgespannen gordijn.

Ding'a, (Mal. dengan), makker, kameraad ;

hooger dan iwa of lènga; sa-mena-na dinga

döho-ku di ade rasa walida Ijaü-na

karuma ila ruma-ku, al mijne landgenooten

willen u niet langer als heer erkennen

;

doü dinga, benaming voor dehofdanseressen

(vgl. ndinga).
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Dintja, = lipi, schouder.

Dipi (Bul. teppe, Benten, dpi), mat; dipi

mam kai, slaapmat; fanda dipi, zie fanda;

Disa, durven; hukum mapöda-sa ba

nggömi mu-disa-kupèso, van de rechtvaardige

straffen durft gij af te wijken; walidisa-na

ufi di lando nahu, hij durft niet te blazen

(op de fluit) in mijne tegenwoordigheid.

Do, het Zuiden, zuid; walu bae do-na,

aan den zuidkant; (vgl. da en di); do

ivoro zie op woro.

Dobu (Mal lebu), suikerriet.

Dodo, naar beneden kijken, (vgl. liyo) ;

ede-ra nee kai-na èseladja, na-dodo tja-awa-ku

na-èda-ku doü sodi-na, daarop ging hij naar

boven naar den zolder; toen hij naar

heneden keek, zag hij zijne verloofde;

dodo del kila[b), in een boek kijken.

Dodo, vragen, om iets verzoeken = raho,

maar gebezigd tegen personen van rang,

ku dodo wali weya-ku ndru mori-na, wij

vragen (bidden) voorts, dat hij een lang

leven mogen hebben ; ede-ra lao kai dodo

kuru besi labo ruma-ta, daarop ging hij

aan den vorst eene ijzeren kooi vragen;

dodo dula, verlof vragen om te vertrekken,

afscheid nemen. Ook wordt wel bij ver-

korting dodo alleen gebruikt in de beteekenis

van dodo dula.

Döho, (Kolo: löho) zitten; döho èsekadera,

op een stoel zitten ; döho tando ele, zitten

met het aangezicht naar het Oosten ge-

keerd; mam sadóho, zittende slapen.

Döho, een woord, dal achter de pers. nvw.

als ook achter substantieven, welke een

persoon voorstellen, gevoegd wordt om het

meervoud aan te duiden ; lamada döho wij ;

lösa mena nggömi döho, gaat allen er uit!

ana döho, de gezamenlijke kinderen; ede-ra

nggdhi kai-na labo lènga döho-n daarop

zeiden zij tot hunne makkers.

Doku, wan.

Dolu^al. telor), ei.

Doluue, het scrotum, (vgl. dolu).

Dompo (met verandering van de tenuis
• ml
in de media uit tompo, omzetting van Mal.

polong?), afsnijden, af houwen, afkappen,

een gedeelte of de helft; dompo honggo, het

haar snijden ; dompo rima, de hand afkappen

;

kapenla sa-dompo, een stuk plank. Sa-dompo

ook z. v. a. sa-tènga. Köne ompu raa-diki

aka-n de, na-rebo mpa ruku dompo-dompo

sarumbu-na, zelfs de genoemde oude man,

die vastgebonden was, danste, terwijl hij

gedeelten van zijn lichaam bewoog; masa-

dompo ade, met een half hart, d, i. slechls

gedeeltelijk belang in iets stellende; sa-dompo

nai, een halve dag.

Dona, zeer lang of te lang, bijv. van een

kris, de hals van eene gans.

Dondo, lang van duur, lai-na doü maluwa

ba dondo umu(r)-na mampowa-mpowa, men

is niet oud door een lang leven alleen.

Ook spreekt men van: ntjai madondo, een

lange weg; sa-dondo nlanda, zoo ver men

zien kan ; wali-du waü-la kadondo nunlu

ro mpdma, wij kunnen het verhaal niet

langer maken.

Dong-g-o, berg = doro; doü donggo,

benaming voor de nog heidensche bewoners

der bergen ten westen van Bima.

Donggo, aangeven, overhandigen ; ede-ra

hina hanla kai-ku maneijo, donggo ro mbeï

kai-ku, daarop tilde ik iets lichls op, het-

geen ik vervolgens overhandigde; ede-ra

ou bu ompu, kau nee ro donggo weya-du

oi di Ijere walja kai edi-na, daarop riep

hem de oude man en noodigde hem uit,

boven (in huis) te komen en gaf hem

water in een ketel aan, om zijne voeten

te wasschen.

Donto, veranderen of verschieten van

kleur bijv. van eene stof.

Doutu, niu — , oude kokosnoot.
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Dèo, (Mal. djauh, Jav. doh),\er- ^u-panta-

sa benle, toho riha-pu döo-na mangdha ba bedi

toi hela-na benle, indien gij eene versterking

opricht, maak die dan in u n vorm der

drie steenen, waarop men kookt (tungku),

terwijl de afstand der drie bentengs zoo

ver moet zijn als eene buks draagt.

Döo-du ook = ndonta-ra ; döo-du döho ra-

kaduwa-ta dipi, köne langgadi sa-ndöo-na

mada, na-tada ntene mpa üa duwa masama,

al zijn wij ook gezeten onze matten lot

twee gemaakt hebbende (z. v, a, ieder op

eene eigen mat), zelfs al spelen wij ook op

een gezichtslengle van elkaar, toch zal het

openbaar worden, dat wij bij elkander

behooren; kadóo-ku weki dei sa-mena-na

raakanla kai-na ba ruma Allah, zich ver-

wijderd houden van al wat door God den

Heer verboden is.

Dore, (vgl. ndore), nederleggen, neder-

zetten.

Dori, gezegd van wat jong of klein is;

dort föo, een jonge mangga ; dori dalima,

jonge granaatappel ; dori wadu, een steentje

;

ana doü na-mbui-pu dori-na, een nog jong

kind.

Doro, berg.

Dosa, (Mal. Skr.), zonde.

Doü, (Mak. enz. lau), mensch.

Doü, sa-doü-na, oogenblikkelijk, aan-

stonds ; nggdhi kai-na : ku-neè lao nggeè ada

labo raio, nggdhi kai mbóda : peya sadoü-na,

nahu ku-lao nggeè ada waü labo raio, hij

sprak: ik wil den vorst spreken; de volgeling

antwoordde: aanstonds, eerst zal ik hem
er kennis van geven ; duniya masadoü-na, de

wereld, welke slechts een oogenblik beslaat.

Dowa, (Arab. Mal.), gebed.

Du, een woordje voor den nadruk achter

verba gezet = ra.

Duba, wasschen, bijv. een kleed enz.

Dudn, stekelvarken.

VERH. BAT. CEN. XLVIII.

Dudu, (vgl. dumpu), stomp, bot.

Duh <i, I. ziek : woi maduha, een zieke

land; duha mantjöro, verkouden.

II. hoog, op zijn hoogst zijn, van waier

voordat de eb begint.

Dui, schepnet.

Duka, het Holl. dukaat ; sinlo kagata isi

ringgi duka, een verguld zakje een dukaat

inhoudende.

Duki-duri, nggdhi , wartaal spreken.

Dula, (Jav. tulak en Bat. ulak, vgl.

Mal. pulang, vgl. mbali), terugkeeren, naar

huis gaan; kadula, doen terugkeeren.

Dumpa, naar iets grijpen, met de handen

vangen ; bune santika bóle madumpa kamoa,

na-waü-ra wdra kamoa ra-dumpa-na, na-wii

kipi-ku di saliri-na, ndadi kamoa ndaidumpa-

na ede wati raka-na, kamoa raa-kipi-na

ede na-waü-ra rai ngemo, gelijk een aap,

die naar een sprinkhaan grijpt, terwijl hij

reeds een gegrepen heeft en onder den

arm houdt, waarop hij dien, naar welken

hij grijpt, niet krijgt en de reeds gevangene

ook nog wegvliegt.

Dnmpa-dampa= ruba-ruba, zeer haastig,

driftig ; na-pata-du eli mèhe ruma-ta büjdra,

ede mpara luu rai dumpa-dampa kai-na

na-nee-ra nggontju walu tanlonga, hij her-

kende het hoesten van den rijksbestierder,

waarop hij zoo haastig mogelijk ging

vluchten en het venster wilde uitspringen.

Dumpu, I. een gedeelte van iets, bijv.

van hout of eene kris.

II. Mal. tumpul), stomp, bot,; budja ro

sampari ro peda-ta madumpu kaleme ro

kangdha-pu, slijpt uwe lansen, krissen en

zwaarden, welke stomp zijn.

Dnmu, I. (vgl. lumu), uitspruitsel ; dumu

hadju, dumu parongge, dumu ijaljingi enz.

II. (Mal. temu), soort plant; dumu

kunlji= Mal. temu kuntji.

Duua, (Bat. tuna) aal, paling.

2
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Dnudn, duwen, een duw geven, ntika

na-èda-du ba anahoda doü ede di nganto

kapa, ede-ra lao dundu na-mabu-ra awa

möli, loen de anakoda dien man aan den kant

van het schip gewaar werd, gaf hij hem

een duw, zoodat hij in zee viel.

Dungga, (Kolo. katungga), citroen,

djeroek ; dungga nljiya = Mal. djëruk lipis.

Duniya, (Arab. Mal. dunya), de aarde,

het tegenwoordige leven.

Dupa, of dupa (Sanskr. Mal.), wierook.

Duriya, (Mal. duriyan), soort vrucht.

Duwa, I. (Mal. tuba, Mak. tuwa), eene

plant, waarvan het wortelsap gebruikt

wordt om visschen te bedwelmen; visschen

vangen door dat middel.

II. oom (vader's broeder).

Duwa, (Mal. duwa), twee.

Duwe, (Jav. duwël), soort vrucht.

3=>j.

Dja, zie udja.

Djabatanga, (Mak. djabalangeng), het

Mal. djabat tangan, de hand geven.

Djadja, (vgl. ngadja en Jav. djadjah) =
rero, overal rondgaan ; nggdhi djadja of—
djadja rero, allerlei praaljes zonder dege-

lijken inhoud houden ; ede-ra nee loa djadja

hai-na iwa dèho-na, daarop bevrijdde hij

rondgaande (z. v. a. achtereenvolgens)

zijne makkers.

Djaga, (Mal. Sanskr. idem), waken,

bewaken ; djaga sahe, de buffels bewaken

;

vgl. sandaha.

Djago, (Mal. djagung), Turksche tarwe,

maïs.

Djag'U, (Mak. djagurü, Jav. djagur), met

de achterzijde der gebalde vuist slaan,

met de vuist slaan.

Djaka(t), de zakat.

Djala, (Mal. Sanskr. idem; vgl. dia),

werpnet.

Djalitu, soort fluit.

Djama, (Arab. Mal.djamdn [zamdn]), lijd ;

ngdra ndai djama, een naam, welke lang

voortleeft.

Djamaro, (Arab. Mal. djamrud), smaragd.

Djamba, of padjamba (Mal. djamban;

Mak. djambang), de vuilnis onder het huis.

Djambata, (Mal. djambatan), brug (vgl.

nonto).

Djambu, (Mal. Sanskr. idem), soort

vruchtboom.

Djaiupa, I. (Mak. djampang), zich met

iets bemoeien.

II. (Mak. dial. rampd; vgl. Mak. djalampd

een bindsel van rolan), stevig binden.

Djaneli, titel van rijksgrooten, echter

lager dan lureli.

Djanga, (Mak. djangang), hoen.

Djangka, (Jav. djangka), passer; ook de

gepaste of bepaalde lijd voor iets; na-raka

sara djangka ndeu-na, kandeu-pu, als de

tijd voor het baden aangebroken is, baad

het (kind) dan.

Djang-kiri, (Mal. tjanghrik, Jav. djang-

krik), krekel.

Djanta, (Mal. Sanskr. djantëra), spinne-

wiel.

Djao, (Mal. hidjau), groen, vgl. möro.

Djara, (Jav. djaran, Mak. djarang), paard.

Djari, (Mal. vinger), de lengle van een

vinger als maat.

Djarimpi = dindi I. wand. Vgl. Mak.

djarupi, verschansing van een schip.

Djaro-djoro = djaru-djoro.

Djaru-djoro, of kadjaru-djoro, overal uit*
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komen, overal te voorschijn komen ; na-lósa

djaru-djoro of (kadjaru-djoro) oi mada-na,

de tranen vloeiden (overal) uit hare oogen,

vgl. hadjoro.

Djati, de djatiboom.

Djau, alléén in djau ro rendu, aanzien,

grootheid ; dödo-ku nggasa ra nggdri-na dana

Mbödjo malai labo nggasa ra nggdri-na ma-

rawaü, djau ro rendu-na dana Mbödjo malai

labo djau ro rendu-na maülu-ulu, wij smeken

dat de welvaart en grootheid van Bima

anders (meerder) mogen worden dan te voren.

Dje, uitroep om een buffel tot voortgaan

te bewegen ; kadje, een buffel met dien

roep aandrijven.

Djèka = djaka, de zak at.

Djenipa, (Mak. djempang), schaamdeel-

plaalje van kleine meisjes.

Djena, komt in verschillende titels voor,

zooals in — djdra, — luma, — möne.

Djene-mawara, het Mak. djênè maward,

de kambodja.

Djengg'O, (Mal. djanggul), baard.

Djero, in bala djero, een titel.

Bjiki(r) (het Arab. Mal. dzikir), ver-

melding van Gods eigenschappen.

Djima, ook adjima (Mal. Arab. djimat),

amulet; ook armband of enkclring.

Djimba, (Mak. gimbald), schaap.

Djina, (Mal. Arab. zind), overspel.

Djinta, (Mal. djinlan), komijn.

Djonipa, (vgl. lenggé), soort rijsthuisje.

Djopu, miro djopu. groote rotansoort (in

't Mak. raukang lompo genoemd).

Djoro, (Mak. rorong, Jav. doyong), over-

hellen, zich buigen, in de schuinte staan

of zijn.

Djul>a, (Mal. Arab. djubah), tabbaard.

Djnmaa, (Mal. Arab. djumaat), Vrijdag.

Djungge, al wal in het haar gestoken

wordt, zooals bijv. eene bloem achter het

oor (Mal. sunling). In het Mak. een versiersel

van gekleurd papier door de danseressen

in het haar gedragen.

Djuru, I, (uit het Mal.), meester, baas

;

djuru-mudi, stuurman ;
— batu, bootsman ;

— luli, schrijver, — basa, tolk, — kuntji,

sleutelbewaarder.

II. = djoro, alleen met Iele verbonden

als djuru-lele; tandii-na na-waü-ra djuru-

lele, de stijlen hellen over.

III. bata djuru, soort titel.

E„

E, I. = ai. v.

II. woordje in den vocatief achter een

substantief geplaatst; ruma-e, heer I tjina-e,

vrienden 1

E, iemand eene klad aanwrijven; na-lowa

póda nggdhi ro e doü, hij is werkelijk knap

in het spreken (aanmerkingen maken) en

om de menschen eene klad aan te wrijven.

Eda, (Bug. ita), zien ; bacirun aö-na maèda,

het woord baciron beteekenl : ziende;

eda angi, efkander zien, v. d. ontmoeten;

ede-ra lao lampa kai-na sa-niki-niki kampo,

kombi-kombi wdra èda angi-na labo wai

ede, nde pala wali-du èda labo-na angi,

daarop ging hij door alle kampongs of

hij ook wellicht die vrouw nog ont-

moeten zou; maar hij ontmoette haar

niet meer.

Ede, I. die, dat ; dikwijls zooveel als ons

lidwoord; vgl. ake. Vooraan in den zin

z. v. a. daar, dan, nu; ede bakaï-ku madju

ede, waar zijn dan die herten? ede-du, dit is

het nu eenmaal, laat maar; ede-du bötjo-si

botjo bóro-si böro, sura wdra ndai salöngi
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kai nljada ama-mu, laat 't maar ongelijk

gesponnen zijn, als uw vader maar iets

heeft om zijn kapmes in te steken.

Ede-ra, A. versterking van ede ; na-mbeï-du

tembe ro badju-na, ede-ra ndai kani-na

ba ana sangadji ede, en hij gaf zijn sarong

en haadje, dit nu moest door den vorsten-

zoon gedragen worden.

B. Ook ede mpara, dit is het nu, alzoo,

vervolgens, daarop ; ndai nggahi kai ruma-t

:

ba bau nde nangi kai nggömi, ede-ra ntjambe

kai ba wei-na, enz. de vorst sprak: «waarom

weent gij ?" daarop antwoordde zijne echt-

genoote enz. ; nggdhi-na : weha toi-pu ba

ndai-mu, wai-et ede mpara lao kai wai

maweha pöo ede, zij zeide : » neem het maar

even zelve moedertje", daarop ging zij

de uitgeholde bamboe halen.

C. z. v. a. dit is nu geweest, het is nu

genoeg, en v. d. het is nu niet meer noodig

;

ede-ra döho sura kidi mpa, men moet nu

niet meer zitten, maar opstaan; ede-ra ia

ro kamai lamada, het is nu voldoende

geweest (houd op met) mij uit te schelden.

II. alleen in ede-ro-pehe, zie pehe.

III. alleen in ede-ra-hidi, of ede-hidi zie hidi.
• • •

Ededeï, daar (vgl. akedeï); di bè-bè-du

rasa lodja kai ila, ededeï nee wii kai-ta

lamada duwa, naar welke plaats gij ook

vaart, daar moet gij ons beiden aan wal

zetten.

Edi, voet.

Edja, soort plant, in het Mal. keladi

genaamd; edja wilu, soort edja.

Edu, ula— , soort visch.

Eï of ei mada, (Mal. en Jav. aripF): sla-

perig, slaap krijgen.

Èla = lènga, makker; èla ro doü, volk,

v. d. vertaling van het Arb. ummat, volk,

gemeente.

Ele, het Oosten, oost.

Eli, (vgl. Mal. bunji, Bug. mi?), geluid,

geluid geven, stem, gezegde, woord, zeggen,

eli djalitu geluid van eene fluit ; ede mpara

rawa-na. ede-ra naha-ndha kanae kai-na eli-n,

bune sanlika mbumba doro eli-na, daarop

begonnen zij te zingen en verhieven hunne

stemmen hoe langer hoe meer, zoodat 't was

als het geluid van een instortenden berg;

nggahi ra eli doü ede, het door den man

gesproken woord ; eli ade, opzet, voornemen

;

haeli genda, de trom geluid doen geven,

de trom roeren; raa-kaeli ade kai, uitge-

sproken met het hart = met het bepaalde

voornemen, met opzet; sjarat sudjud ede

tampuu-mpuu-na sudjud raa-kaeli ade kai-na,

de voorschriften voor de sudjud zijn: ten

eerste, dat het een bepaald voorgenomen

sudjud is.

Elo, top, punt, uiteinde; èse elo hadju, in

den top van een boom; elo mpori, punt

van het gras; elo bandera, uiteinde van

eene vlag.

Ème, alleen in wali waü ème, krachteloos.

Empe, heimelijk hij zich hebben, be-

waren ; na-waü-ra empe dou siwe, heeft in

het geheim eene vrouw bij zich in huis

genomen.

Epi, een hoogwoord voor ou, roepen,

Èpu, I. aardbeving.

II. soort gebak.

Ero, dalgene wat na het weven van

een stuk goed van de draden overblijft

;

weha ero ro weri, hoog voor suna, be-

snijden.

Èse, boven (in, op enz.) ; èse elo, boven in

den top ; bè-ku nljai malao èse Kolo, welke

weg loopt naar Kolo ? (dat hooger dan Biraa

ligt) : èse wawo — èse ; ruma maèse-èse mai

waü, de heer, die steeds boven (verheven)

is geweest = Mohammed.

Èsene, Arb. ilznin, Maandag.

Èsetiya, Arb, ichliyar, keuze, oordeel.

Ewe = roi, prijzen.

\
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IF-

Faa, faa ade, haten, gebeten zijn op.

Fada, dingen, afdingen (omzetting van

dafa = Mal. tawar).

Fai, (Mal. pari, Jav. pë), uta— , rog.

Faki, (het Arb. faqir), bedelmonnik.

Faku, (Mal. palm), varen.

Fana, (Mal. panah), boog ; ana, fana,

PU'-

Fanda, (Mal. pandan), soort plant ofboom

;

soorten daarvan, zijn : fanda mèngi en

fanda dipi (Mal. pandan tikar).

Fano, (Mal. panau, Mak. pano), gevlekt

van huid; djdra gunu fano = Mak.

djarang gulung panowang, een geappeld

Isabellepaard.

Faraln, (van het Arb, fardlu), noodza-

kelijk, noodig; vgl. Mal. enz.

Fare, (Mal. padi, Jav. pari), rijst; fdre

nae, harige padi.

Fati, hakken, omhakken, bijv. een boom,

vgl. manti.

Fèka, alléén met bura verbonden, ter ver-

sterking; mandmga labo bura fèkapdhu-na

ba kakenle ade-na, terwijl uit vrees zijn

gelaat zeer bleek werd.

Fii, kreukel, rimpel, gerimpeld, bijv.

na-waü-ra fii tantangga-na, zijn voorhoofd

is gerimpeld.

Fiki, (Mal. Arab. fikir), denken; vgl

kananu.

Fiko, (omzetting van kofi = Jav. kuping),

oor; karombo fiko, oorgat; röo fiko, oor-

schelp; sumpu fiko, oorlel.

Fintja, alléén in ringu fmtja, stapelgek.

Fitena, (het Arab. fitnah), laster, kwaad-

stoking ; na-waü-du kafitena ba ibili, hij werd

door den duivel opgestookt (in verzoeking

gebracht).

Fède, (Mangg. pote, wuru pote), storm,

na-rongga mpara angi ro fède gunlu ro

kila, en er kwam wind en storm, donder

en bliksem.

Fölu, (Mal. hampedu, Jav. amperu), gal.

Fónu, (Mal. penju), zeeschildpad.

Föo, (Bug. pao), de mangga ; eenige soorten

zijn: fóo tjihu, — pandja, — lowa, — bura,

— kabunu, — mpangi, — mpowa, — huni,

— kadódo, — djawa.

Fon, (Mal. buru), najagen, nazetten ; fou

doü mpanga,een dief nazetten ; ede-ra lao kai

udi ngupa ngdha di sori lao fou mena-ku ka-

panlo, enz., daarop ging de leguaan in de rivier

voedsel zoeken en joeg de garnalen na, enz.

Fan, (Mal. pohon), stam. boom; fuu

hadju, boom; fuu nggdhi — Mal. pokok

bitjdra, hoofdzaak.

Gk

Gade, I. (Mak. gade, Mal. kedei), win-

keltje, kraampje.

II. (Mal gadei), pand.

Gadi, (Mal. gading), de buikstukken of

vloerbouten van een schip.

Gadja, (Sanskr. Mal. gadjah), olifant.

Gadji, (Mal. gadjih), loon ; masa ra gadji,

verdiend geld.

Gadn, (Mal. gadung), soort plant,

Gala, I. (Mal. galah), stok om een vaartuig

voor te duwen, een boom.

II. (Mal. idem), gdla-gdla, pek.

Galara, (Mak. gallarrang), titel der kara-

ponghoofden.

Gall, soort oogziekte.

Galu, kruipen in iets ; na4ao galu-ku dana
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tjompo, het kruipt in de modder, zooals

bijv. een insect.

Ganda, (Mal. idem), upa kali ganda-n

viervoudig.

Gandarisa, (Mal. gandarusa), soort plant.

Ganta, (Mal. ganlang), eene inhoudsmaat

:

ganla ro kaba, inhoudsmaat in 't algemeen

(vgl. ndupa ro kaba bij ndupa); over-

drachtelijk de maat, welke iemand vol

moet maken, taak; gonla pohu, idem; ndai

kawödo kai-ku ganta pohu-ku mamai-ra

sa dompo, om daarmede mijne maat te vullen

(z. v. a. mijne taak af te maken) waaraan

nog de helft ontbreekt.

Ganta, gantu-ganlu, met tusschenpoozen

iets doen, stuksgewijze; lao gantu-gantu,

loopen en dan weer stilstaan ; rawi gantu-

ganlu, werken en dan weer telkens rusten

;

mbisa gantu-ganlu, telkens flauw vallen en

weer bijkomen, van de eene flauwte in de

andere vallen.

Gaiagadji, (Mal Sanskr. gergadji), zaag.

Garagaku, platte uitdrukking voor ngdha,

vreten.

Garagente, tegengehouden, belemmerd

worden ; garagente rai-na, belemmerd in den

loop; stilstaan bijv. een horloge.

Garaha, kraai.

Garakang'ga, (Bug garangkang) = kara-

kangga, spin.

Gare, nalatig zijn, verzuimen, speciaal

gebruikelijk in doü magare sambeya, iemand,

die het gebed verzuimt; en in doü magare

tal, iemand, die de reiniging na het doen

van zijne behoefte verzuimt.

Garètje, donder en bliksem; woigarètje,

donkerkeil.

Gari, smal, bijv. eene brug, de rug van

een paard.

Garintji, soort haan; Mak. buri.

Garo, I. (Mal. garuk), krabben.

II. = baro.

Garöso, de srikaya.

Garu, glanzen, bijv. een sarong (Mak.

garrusü), lino une bou raa-garu, glad als of

het pas geglansd is.

Gaü, naar iets trachten te grijpen.

Genda, (Mal. kendang, Man. ganrang), trom.

Gendi, I. (Mal. gëndi), aarden water-

kruik.

II. gendi mada, wenkbrauw.

Gendo, iets ergens inwikkelen ; na-gendo

mena-du di ade tembe-na saponle nae, hij

wikkelde alles in zijn sarong, zoodat het

een groot pak werd.

Gere, (Jav. gerit); kagere, kraken.

Geri, soort bamboezen mes.

Gili, de zeilen oprollen; vgl. pelo.

Giri, scheel, (Mal. djuling); giri sam-

banla, zeer scheel.

Gèdo, (Mal. gudang), pakhuis.

GogH), zeef.

Gèla, (Mal. Sanskr. gula), suiker.

Gèlo, (Mal. golok), soort houwer.

Gondi = gondo.

Gondo, (Mal. gundul), kaal.

Gutu, (Mal. guntur, Bug. gutü), donder.

Guiia, (Sanskr. Mal.), komt in het Bim.

alleen voor met bisa verbonden, zie aldaar.

Gnni, (Mal. idem), plant, welke vlas

oplevert, waarvan men zakken maakt.

Gniui, djdra gunu (Mak. djarang gulung),

Isabellekleurig paard»

Gurn, (Mal. Sanskr.), leermeester.

H_
Haa, (Tag. kagat, Bat. harat), bijten (vgl.

ngènge); nira haa angi-na rawi, letterlijk:

indien de (krijgs)daden elkander bijten,

d. w. z. indien de oorlog aangevangen is.
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Haba(r), (Mal. Arab. chabar), bericht,

tijding, nieuws.

Hade, (vgl. made), dooden ; nggdlii kai-na

:

mu-made-ra hade ba nahu, gij zult sterven,

door mij gedood.

Hadi, I hadi weki, zich verheugen.

II. alleen in: mee hadi, pikzwart.

Had

j

al, (verbastering van het Mal. Arab.

hadjat), behoefte, benoodigdheden : wdrapöda

hadjal ndai-hu ake, kapo de kasi kai-pu

ade ro inga-pu kai masawaü-waü, ik heb

behoefte aan iets, heb dus medelijden met

mij en help mij zooveel mogelijk.

Hadji, (Arab.), bedevaartganger.

Hadjn, (Mal. kayu), hout, boom.

Hado. (vgl. kado), beweging, zich bewegen.

Hala, l=ponda, de laboevrucht.

II. of halal (uit 't Arab.), geoorloofd.

Hambu, I. schudden, uitschudden, bijv.

een doek; hambu weki, het lichaam schudden

en v. d. = maka.

II. ophalen ; ngdri hambu, uit den grond

opgraven, v. d. ook, iemand iets voor de

voeten werpen ; (vgl. de beteekenis van het

Mal. bonjgkar).

Ham i si, (Arab. chamisj), Donderdag.

Hampa, grens, grensscheiding, tot aan;

watja-pu rima bali bae hampa tjihu, wasch

de beide handen tot aan de ellebogen;

hampa folu nai mpa mpabuwa tjumpu-na,

drie dagen slechts zijn de grens, waarin

het klaar moet zijn, d. w. z. binnen drie

dagen slechts moet het klaar zijn; kalaloraa-

kahampa, de gestelde grens overschrijden.

Hampa, warm ; daa maiyu romo hampu,

volstrekt geen warmte gevoelend,

Handa, soort klimplant, welke bij aan-

raking een jeukerig gevoel veroorzaakt.

Hangga, (vgl. mangga), elk, ieder; hangga

sa-mangko, van alles een kop vol ; labo waa-

na di sumpu-na hangga sa-bae-na, terwijl

zij het ieder aan een der uiteinden dragen.

Hanta, opnemen, optillen ; hanla lula, het

hoofd opheffen; hanla kadèse mortaba, tol

een hoogen rang verheffen ; hanla öha, eten

opzetten; hanla weki (vgl. Mal. berangkat)

vertrekken.

Haim, (Mal. anu), een zekere, N. N. ; luwa

hanu = Mal. iuwan anu.

Hara(m), (uil het Arab.), geoorloofd;

kahara, als geoorloofd beschouwen.

Haralièdo, (vgl. karakèdo), vol kuren.

Hari, lachen.

Ham, (Mal. harus), behoorlijk; kaharu,

als behoorlijk beschouwen.

lïarnhama, onrustig, niet stil kunnen

blijven; na-waü-ra haruhama iyu-na, ook

wordt gezegd djara maharuhana, een paard,

dat niet stil wil blijven staan.

Hati(b), (Arab chalib), prediker.

Hau, (meest met ade voorkomend), traag,

lui; wdra mpara madadju ro hau ade,

sommigen zijn lui en traag.

Hawi. (Mal. kajil), haak, hengel.

Hawo, (vgl. Bug. saungF), schaduw; hawo

adju, schaduw van een boom; hawo ro

ninu ruma-ta, overdrachtelijk voor den vorst

gebezigd; di djama hawo ro ninu ruma-la

mantau ngdra Ismail, ten tijde van onzen

sultan, die den naam Ismail droeg.

Hedja, overrijp van vruchten.

Heè, (Mak. kekesè), opgraven; mu-luru

karawi-ku nggömi ba lowa-mu umbu samori

kai wehi-mu, ede-ra heè ro hanla kai ba

doü ede (zij zeiden
:)

gij hebt slecht gehandeld

door u zelven levend te begraven; daarop

groeven zij hem op en tilden hem omhoog.

Hei, soort klimplant, welke bij aanraking

een jeukerig gevoel veroorzaakt.

Hèko, omsingelen, iets omringen, rondom;

mu-rumpa-sa, ai-na hèko-mu benfe, mbeï-pu

nljai, indien gij een aanval doet, omsingel

dan niet de benteng, maar laat een uitweg

;

hèko bailu 'llah, om den tempel gaan,
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èlét; vgl. ookHela, (Mal. helat, Jav

Mak. ela), tusschenruimte van plaats of

tijd; döho dei hela tanda-na doü mamade,

zitten, tusschen de grafteekenen der afge-

storvenen ; hela isa malabo magari, tusschen

de waqtu's isja en magrib.

Heng'g'a, (Manggareisch tjengka-,\g\. Mak.

sunghe) , openen ; hengga ntjai, de deur

openen; hengga padju, een zonnescherm

opzetten ; hengga kita(b), een boek openen

;

tahengga, geopend, open staan; na-waü-ra

tahengga ntjai-na, de deur stond open.

Hengge, koorts, de koorts hebben ; nahu

ku-hengge-ku, pana weki-ku bune sanlika

afi, ik heb de koorts^ mijn lichaam is zoo

heet als vuur ; men zegt ook : hengge mena

ade-ku in dezelfde beteekenis; kahengge-

pu weki-mu, doe alsof gij de koorts heb.

Hentja, (Mal. hanlu), geest, spook.

Hera, I. zwager.

II. of heran (Mal. Arab.), zich ver-

wonderen, verwonderd ; in het Bim, meest

met ade gebruikt, na-hera ade-na, hij

verwondert zich.

Here, (vgl. diki) binden ; here lóko, buik-

band; ai here, buiksingel.

Héte, (Mak. kaltili?), plukken.

Heya, afbreken, bijv. een huis.

Hidi, I. A. plaats; hidi nggeè kai, woon-

plaats. B. (vgl. Bal. genah, plaats, Jav. be-

paald), bepaald, zeker, en v. d. het moet wel,

het kan niet anders; na-raho-ra kamgampu

rufna-na, hidi kalösa-na tjuke-na, als de

vorst zijne onderwerping aanbiedt, dan

moet hij bepaald schatting opbrengen ; ede-

ro-hidi of ede-ra-hidi, of ede-hidi, vast,
• • •

blijvend; baqdn aö-na ede-hidi santoi-ntoi-na

Allah ta^dla, baqdn beteekent: het steeds

vast en onveranderd zijn van God; dei

duniya masadoü-na ake dei ahera maede-ra-

hidi, in het aardsche leven, dat slechts een

oogenblik duurt, alsook in het leven hier-

namaals, dat blijvend (eeuwig) is : kaëde-hidi

blijvend doen zijn.

II. hidi weki gestalte.

Hido, (meest met löko verbonden), honger,

hongerig, honger hebben.

Hihi, (Mak. kikt), kahihi, A. hinniken van

een paard. B. het geluid dat iemand maakt

als hij iets eet, dat te warm is.

Hii, (Bal. isi), vleesch; hii madju, herten-

vleesch.

Hina, (Mal. kena), raken, treffen, ge-

raakt ; hina ba ntjöki, door rampen getroffen
;

hina barnwi, geraakt (gewond) door doornen
;

van koopwaren gebezigd, beteekent het:

gewild; kahina, (met woorden) treffen,

bedriegen; ra-kahina ba ibili, door den

duivel getroffen, d. i. door den booze

misleid.

Hinti, trekken voorttrekken; edempara

hinli kai-na wei-na, nde pala na-kabengke-ku

weki-na labo-ku nenti-na rii uma-na, daarop

trok hij zijne vrouw voort, maar zij hield

zich stijf en greep zich vast aan een stijl

van het huis ; hinti lodja, de zeilen hijschen

;

hinti nawa, ademhalen.

Hiwa, fijn gestampte korrels van rijst,

boonen enz. menir.

Hiya, zie lari.

Höba, platte uidrukking = ngdha, eten,

vreten ; bune-tji da kapöro kai-ku labo mbeï-

mu höba kuu ro hiwa, hoe zoo ik niet boos

worden terwijl gij mij zemelen en fijn

gestampte rijstkorrels te eten geeft.

Hodi = hadi, I.

Hódo = ade (waarmede het dikwijls

verbonden wordt), hart.

Hompa, vermoeid; vgl. maki, waarmede

hompa dikwijls verbonden voorkomt.

Homn, droesem.

Hondo, krimpen, bijv. waschgoed.

Honggo, (vgl. kere), haar, hoofdhaar.

Höo, — doü, soort spook.
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Horama(t), (Mal. Arab. hormaf), eer-

betuiging.

Hori, (Kiss. huri), loslaten, vrijlaten

;

ampo na-hori-ku böngi raa-kimi-na ede,

daarop moet hij de ontbolsterde rijst, welke

hij in de hand houdt, loslaten ; bakai-ku

madjuede? ntjambe kai-na: ku-waü-ra hori

mena, waar zijn de herten ? hij antwoordde

:

ik heb ze allen laten loopen.

Hom, (Mal. tulung), helpen bijstaan;

wati-da waü-na horu pala nekeka ba rasulu

'llahi, zij kunnen hiernamaals niet meer

door den gezant Gods geholpen worden;

horu loi-pu nahu ake : na-neè-ku ngdha weya

ade-ku ba matja ede, help mij! de tijger

wil mijn hart verslinden.

Iïowa, alleen in kala howa, lichtrood.

Howe, het geluid waarmede men een

paard aandrijft om voort te gaan ; kahovoe,

dat geluid maken, een paard doen voort-

gaan ; djdra daro da ndai waü kahovoe, een

wild paard kan men niet door roepen doen

voortgaan.

Howi, zweet, zweeten.

llnrta, (Mal. hutang vgl. Bat.), boete,

geldstraf.

Hadu, (Mal. kutu), luis.

Iliiku, I. (Jav. kosok of gosok), langs of

over iets heenstrijken, wrijven, v. d. af-

vegen ; ai kabunu waü-ra huku kai mina

ndai sumbu, kaboenoe-touw (fali sabut)

ingewreven met olie, tot eene lont ; huku

biyola, op de viool strijken, viool spelen;

huku saninu, een bril afvegen ; huku wowa,

snot afvegen, den neus snuiten.

II. of hukum (Mal. Arab.), wet, vonnis,

st raf.

Humpa, soort slingerplant (in het Mak.

kaleleng genoemd); wordt ook als touw

gebruikt en dan ook ai humpa genoemd.

Iluni, (Mal. kunjit), kurkema.

Hnrahara, (uit het Mal.), ontstuimig,

druk, ontrust.

Huri, (Mal. kulil), vel, huid; vgl. rope.

Hnrn, I. knoopen, een knoop aantrekken.

II. (vgl. Jav. unduh), afplukken, in menigte

plukken.

X.

I, een nadrukswoordje ; ede-i lima mbuwa,

dit zijn de vijf.

Ia, uitschelden; vgl. kamai en baa.

Ibili, (Arb, iblis), duivel.

Ida, uitroep van smart; idal Ijoü-tji

malampa rumpa weya koha tula-ku ake, auw,

wie stoot met den voet tegen mijn hoofd?

Idi-èda, gedurig het hoofd naar alle kanten

heen wenden, gedurig om zich heenzien.

Iha, bederven, bedorven, geschonden,

vernield ; iha ade, bedroefd (vgl. Mal. rusak

hati) ; iha iyu, flauw vallen ; kaiha, bederven,

krachteloos maken, vernietigen; kapo ma-

kaïha-na islam ede
i
voorts wat den islam

krachteloos maakt is enz.; mpangga-na ro

kaïha angi-na djdra ede, het elkander bijten

en beschadigen van die paarden, (Mal.

rusak).

Ila, I. niet willen ; v. d. sura ila, mits

maar niet wil, mits niet ; sura ila-ku kalada

nggero, mits het mijne magerheid maar niet

zichtbaar doe worden; kaïla = ila, rawi

raa-maülu waü-du kaïla, wat vroeger ge-

daan is, wordt niet meer gewild.

II. (Mak. illd) de oogen openen ; ba bau-

si da ila toi kai-mu isi mada-mu, waarom

hebt gij uw oogen niet een weinig openge-

daan, d. w. z. niet beter uit uwe oogen

gekeken.

Ili, beschutten, v. d. bedekken, verber-

gen; ai-na dahu ro ili ro pita-mu ruu

ana-k ede, vreest niet en verbergt of ver-
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heiraelijkt niet hoedanig het lot van mijne

kinderen zal zijn. Vgl. tjili.

Ho, (Mak. sulo), fakkel ; ilo UU, waskaars,

Ilu, (Mal. hidung, Jav. irung, Tag. ilong),

neus; e ana-e, pöda si nggömi asa{l)-mu

dewa-dewa nee mahalarovoa voeya mada ro

ilu ina-r ama-mu, enz. o kind! indien gij

werkelijk van goddelijke afkomst zijt om
oog en neus (het aangezicht) uwer ouders

te verlichten enz,

Imba, (Mal. imbas), nabootsen, nadoen;

vgl. ambi; leani imba-ku kani ka/ir, in de

kleeding de ongeloovigen nabootsen.

Imbi, gelooven, vertrouwen; imbi-ku

sa-mena-na kakai-na, geloof in zijne (God's)

gezanten ; ede mpara imbi kai ba ruma-la

nggdhi doü ede, daarop geloofde de vorst

het woord van dien man.

Impi, vertrekken voor altijd; na-waü-ra

lao impi, hij is vertrokken om niet weer

te keeren.

Ina, (Bug. idem), moeder; ina toi, tante,

ina rima, duim; ina ndai, wordt door den

man tot zijne vrouw gezegd ; ina ruma-e

wordt als uilroep gebezigd zonder op de

beteekenis te letten, z. v. a. lieve hemel

!

Indo, I. niet; indo na-wdra dja djdra-n,

hij heeft ook geen paard; indo na-wdra

imbi-na, hij bezit geen geloof.

II. in indo kapo, wat aan het begin eener

volzin geplaatst de beteekenis heeft van:

voorts, wat betreft ; z. v. a. het Mal. ada-pon;

indo kapo tanda wddjib wdra-na Allah

la
r
dla enz., voorts het bewijs dat God moet

bestaan, is, enz.; vgl. kapo.

Inga, (vgl. dinga), helpen ; ai-napöda-pöda

rnika ro hambu labo ina ro ama-mu ba supu

inga-mu ro sandaka-mu, laat er u vooral niet

op voorstaan bij uwe ouders en werpt het

hen niet voor de voeten, dat gij hen ge-

holpen en verzorgd hebt; (vgl. hom).

Ingge = ndede, aldus; ndede-ku nggdhi

kai weha romo ingge de, dit wordt ge-

noemd rechtmatig handelen, aldus is het;

ede matangdra kai sabu-kali-na ingge de, dit

wordt de sabu-kali genoemd, aldus is het

;

köne ingge da ndi ruu kai ndinga. al is het

ook aldus, dat het daardoor ons lot niet

is te zamen te zijn.

Ini, (Mal. enam, Jav. nem), zes.

Inta, (Mal. inlan), diamant.

Intja, op iets passen, over iets heen

schuiven of gaan; nangi-ra kangge ba da

intja ba sinlji, de vinger weent omdat de

ring niet over hem heen kan gaan.

Intji, soort boom; in het Mal. en Jav.

kadondong geheelen.

Ipa, de overzijde, meest met bae verbon-

den; hadju maramböo fuu-na ipa bae ba

nanga, elo-na na-raka-ku sa-bae ba nanga, een

omgevallen boom waarvan de stam aan de

overzijde van de rivier lag, terwijl de top

deze zijde bereikte; nahu malao danda

tja-ipa waü sae-mu, ik zal uw ouderen

broeder eerst naar de overzijde leiden.

Ipi, I. zeer, te zeer ; Ijoü-tjoü-du mamelji

ipi-na duniya enz., al wie de aarde te zeer

bemint enz.; nae-na na-kura mpa, ndru-na

maipi, het is niet groot genoeg, maar te

lang; na-ipi lingi ade-na labo ita, zijn hart

verlangt zeer naar u.

II. snel; ipi lao-na, hij loopt snel.

Ira, na-ira saraa, het is duidelijk zichtbaar.

Iri, I. (Mal. bulu), iri fare, de haartjes

van de rijst.

II. (Mal. liris), lekken, langzaam ergens

uitloopen, bijv. water.

Isa, benaming van één der waqtoe's;

het Arb. isjd.

Isi, I. (Mal. isi), inhoud, iets ergens

mee vullen ; isi sori, inhoud van eene

rivier = visschen; oi tjere wati wdra

ra-isi-mu
f

gij hebt het water niet in den

ketel gedaan; kaïsi vullen.
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II. (Mal. bidji), zaadkorrel; isi mada,

oogappel.

III. (Mal. isap, Jav. ingsëp), zuigen.

Iso, het geluid waarmede men kippen

verjaagt; kaïso, kippen verjagen, door

middel van dat geluid.

Isu, soort welriekende boombast, bij bet

wasschen van het hoofdhaar gebezigd, het

Mal. langir; ook in het algemeen al wat

tot dit doel gebruikt wordt; het hoofd

wasschen met langir of iets dergel.

Ita, (Mal. en Jav. kita), A. wij (inclusief)

;

B. gij, u (hoog).

Iti, (Mal. utah, Jav. ulek), de hersenen.

Itja, I (Mal. esa), één ; itja kai-na, ten eerste.

II. ilja-itja = tabai, beproeven (verwant

met Jav. tjatjak; Sud. petjak).

Itji = tji, bakai ilji = bakai-tji.

Iwa, I. (Mal. riba), op den schoot

houden ; na-iwa-ku ana loi-n, zij hield haar

kindje op den schoot.

II. makker, deelgenoot; na-fjuwa wdra

mem-ra sd-mena-na iwa döhon mangèna

sdhe, al zijne mede-buffelhoeders waren

reeds aanwezig.

Iwe, hermaphrodiet.

Iyo, ja; kaïyo ja zeggen.

Iyu, voelen ; gevoelen ; ook wel van den

reuk en smaak gebezigd, ruiken, proeven.

TL.

K, verkorting van kw, ana-k =ana-ku.

Ka, I. wordt achter verba gevoegd met

de beteekenis van : opdat, of om den impe-

ratief te omschrijven dodo kuru besi wdra-

ka ndai tau kat nasi, eene ijzeren kooi

vragen opdat men daarin den vogel kan

doen; vgl. kada.

H.= aka, daar, ginds ; tanturuma sangadji

mamai ka, tiyo-pu, na-waüdu lantoru saraa

kalubu ka, zeker komt de vorst daar aan,

kijk daar stuift de stof geheel naar boven

;

da sumpu dana ka-ku nggeè kai-na, daar

aan de noordelijke landpunt is zijne woon-

plaats ; ana raio ka mai doü taho weki-n,

die prinses ginds (of van wie zoo even

gesproken is) is schoon.

Kaa, (Lampongsch kakan) aansteken,

verbranden; kaa Ulo, eene fakkel aan-

steken; hadju kaa, brandhout.

Kaantanana, beletten, verbieden; ma-

kaantanana ntau-na wei mahalal rahi, (eene

vrouw) die haren man belet eene andere

vrouw te hebben, hoewel deze hem nog

geoorloofd is.

Kaba, I. licht, niet zwaar.

II. alleen in gebruik verbonden met

ganta en ndupa; zie aldaar.

III. kaba-kaba, hoogvaardig zijn; takab-

bur aö-na : sangi-sangi kaba-kaba kanae weki,

takabbur beteekent: steeds hoovaardig zijn

en zich zelf voor groot houden.

Kababa, stamelen.

Kababn, (vgl. het oud Mak. en Bug.

babü) = badju,

Kabaho, bladscheede van de pinang;

mpèke bune kabaho mantjafa, mager (dun)

als eene pinangscheede welke ergens over

heen hangt.

Kabalo, schertsen, gekheid maken, spot-

ten, bespotten; doü matjaü hdri-hdri kabalo,

ambi-ambï doü masowa, die er van houdt

om te lachen en gekheid te maken, alsof

hij een halve gek is ; tjoü-tjoü-du manggdhi

kabalo ro katjowa guruna, ieder, die zijn

leermeester bespot en hem voor een leu-

genaar uitmaakt enz.

Kabantja, bespotten, beschimpen, (vgl.

kabalo), meest met sungge verbonden, doch
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ook wel alleen gebruikt; mu-kabanlja ro

sungge-ku mpa raa-nggdhi-na guru-mu, gij

bespot en beschimpt maar, hetgeen uw
leermeester zegt.

Kabare, onverschillig omtrent iets zijn,

iets als beuzelachlig beschouwen.

Kabata, heerschen over iemand, onder

zijne macht hebben; wdra sabuwa sangadji

na-ntjevci-ku labo nae ro nene-n, na-mbölo

sangadji-ngadji ndai kabata-na, er was een

zeer groot vorst, die vele vorsten onder

zijne heerschappij had.

Kabaya, (Mal. Arb.), kabaai.

Kabe, (vgl. Toumpak. kawer), iets op-

lichten of naar zich toehalen met een

haak of ander werktuig.

Kabere, komt alleen voor in kabere

hampa, zooveel mogelijk; waarschijnlijk

letterlijk : de uiterste grens doen bereiken ;

kabere hampa-pu nggahi madèse, gebruik

zooveel mogelijk hooge (beleefde) woorden.

Kabiri, (uit het Mal.), gesneden, alleen

van hoenders gebruikt, anders köde.

Kabisa, mpori— , een grassoort, onder-

scheiden in mpori kabisa nae en mpori

kabisa toi.

Kaboë, katjang; vgl. buwe.

Kaböko, toestel voor een lastdier om

het te bevrachten.

Kabore, I. tot een rol gemaakt; vgl.

more; v. d. ook als hulptelwoord voor

langwerpig ronde voorwerpen ; kamaa

sa-kabore, één stuk gloeiend houtskool.

II. dicht opeen gedrongen bijv. bij eene

slagorde.

Kaböti, (Ponos. buli, Bol. Mong. busi,

vgl. Bug. batli), pokken, pokdalig.

Kabnha, bedorven, bijv. een ei.

Kabanii, (in de Alfursche dialecten : wa-

nut, banuf, wonuos), bast van de kokosnoot

;

ai kabunu, touw gemaakt van de bast der

kokosnoot ; in het Mal. lali sabul genaamd.

Kabusu, kruin van het hoofd.

Kabuwa, zorgen voor iets, verzorgen;

ede-ra ao kai ba wei-na labo-ku pohu ro

ngilu-na ana doü ede. Ede-ra kanae ro

kabuwa kai, daarop werd het kind door

de vrouw onder omhelzingen en kussen in

ontvangst genomen. Daarop bracht zij

het groot en verzorgde het ; kabuwa ngdha,

voor het eten zorgen z. v. a. het eten

bereiden ; na-kabuwa-du pangdha maniki-

niki pdhu, zij had allerlei soort gebak

toebereid; kabuwa kalaho, versieren.

ftaria, I. soort krab ; in 't Mal. rendjung

genaamd).

II. (uit ka en da = du) = ka, I. ; ta-weha

isi kóröma wdra-kada ndai ngguda-mu, neem

die dadelpitten opdat gij ze kunt planten;

ede-du na-böfjo-si boro-kada, laat het maar

ongelijk zijn; faho-ra la-lao-kada rai aka

uma-ia, laat ons snel naar huis gaan;

vgl. kidi..

Kadale, kiezen, uitkiezen.

Kadami, (Mak. kanjame), smaak, proe-

ven; mbui malji kadami-ta, wij proeven

nog den zoeten smaak.

Kariara, soort boom ;
(in het Mak. bagoré

genaamd).

Kadari, (Mak. dart), sehepnet.

Kadawa = akadawa.

Kadee, I. luisteren naar; ai-na turu

kadee au-au-du habar daa mawdra tantu,

luistert niet naar elk onzeker bericht;

ai-na kadee nggahi doü ede, luistert niet

naar de woorden van dien man.

II. of kadeè-deè, wachten; sabune-bune-du

ntoi-na kadeè-deè-na ba ruma sangadji

wati ntene-pu mai-na, de vorst wachtte

eenigen tijd op hem, maar hij kwam toch

niet; sabune-bune ntoi kadeè-na kasi ade

ruma-t, eenigen tijd wachtte zij of de

vorst medelijden zou hebhen.

Kadeï = akedeï.
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Radera, (Mak. Port.), stoel.

Kadi, (Jav. galei), jeuk, jeuken.

Kadja, (Mal. kadjang), mat; vgl. sande,

dipi.

Kadjoro, uitloopen van vocht, zooals sap

uit vleesch, tranen uit de oogen, bloed

uit wonden, enz. Vgl. djaru-djoro.

Kadja manisa, (het Mal. kayu manis),

kaneel.

Kadjudji, soort spel (in het Mak. gala-

tjang genaamd). Vgl. Mal. djudi.

Kado, (vgl. Bug. kedo, bewegen en Mak.

kado, knikken met het hoofd), bewegen,

in beweging brengen, schudden, bijv. een

boom ; kado kèto, kwispelstaarten.

Kadödo, (Mal. dodol), gebak.

Kadora, wijd geopend staan van de oogen.

Kadóri, zacht van smaak; dikwijls met

malji verbonden.

Kadndn, zak, beurs.

Kaduha, — ade, zich iets aantrekken,

toornig of bedroefd over iets zijn, vgl. duha.

Kadure, stuursch, onwillig ; ai-na liyo-mu

duwa-na ede kai tiyo makadure, ziet hen

beiden (nl. de ouders) niet aan met stuursche

blikken.

Kaduwi, de nachtschade, terong; —
tarende. soort terong (in het Mak. bódong-

bódong parrd genaamd) ; nog andere soorten

zijn kaduwi me, — dolu djanga, — paranggi.

Kafa, garen.

Kafero, het vooruitstekend en over-

hangend gedeelte van iets; kafero ati, het

vooruitstekend gedeelte van het dak.

Kafoa, eene fluit, vervaardigd van een

padihalm.

Kafna, (vgl. Bal. këpur), schilvers op

't hoofd.

Kagaka, loeien van het vuur ; eli-na afi

na-waü-ra kagaka.

Kagata, (Mal. gagëlar Mak. gagallard),

klatergoud.

Kagöko, in mpula kagöko, zeer dom,

aartsdom.

Kag'öro, Mal. gëroh), snorken; na-ljoro-

tjoro kamaru-du weki-na, na-kagöro-ra eli

nawa-na, zij hield zich slapende, terwijl

haar adem een snorkend geluid maakte.

Kahawa, (Arb. qahwah), koffie.

Kalii, I. berusten; kahi ade-ku labo

ra- kaneè ruma, ik berust in den wil

van mijnheer.

II. mbaru kahi, zie mbdru. II.

Kauundu, verzameld, in menigte: na-

waü-ra lao kahundu mena, zij gingen allen

te zamen.

Kahuntn, rijst in een kokosblad gekookt;

in 't Mal. kalupal genaamd.

Kai, met (gewoonlijk instrumentaal);

ra-tata kai inla, met diamanten ingelegd;

ludu kai (of makai) rima, met de hand

aanraken; ro makai katjai kai-ta wdra-na

rongga-na wakatu, en terwijl gij daarbij

vermeent dat de waqtoe aangebroken is.

Over de grammatische functiën van kai

zal elders gesproken worden.

Kaïngge, — weki, zich verhoovaardigen,

zichzelf bewonderen; udjub aö-na: ade-na

makaïngge weki (vgl. Jav. inggil).

Kaka, (Mak. kaka), kakaka, kwaken

van eenden.

Kakai, I. zenden (iemand), uitzenden,

bode, gezant ; nira lampuu-mu rawi ulu

waü kakai-mu doü, indien gij een oorlog

begint, zend dan eerst iemand (om den

oorlog te verklaren) ; imbi-ku sa-mena-na

kakai-na, geloof in al zijne gezanten (nl.

van God).

II. rochelen.

Kakando, uitspruitsels van bamboe (rë-

bung), v. d. jong, zoowel van mensch als

dier.

Kakaro, wandelen.

Kakente, I. verschrikken ; kakente mena-



30 BIMANEESCH—HOLLANDSCH WOORDENBOEK.

ra ade-na maringa eli ede, zij verschrokken

allen loen zij dit geluid hoorden; ook

speciaal : wakker schrikken ; na>ljuwa-1juwa

maru-ra saraka mbia ai, ampo na-tjuwa-

Ijuwa kakenle, iedereen sliep tot den avond,

toen eerst schrikten zij wakker.

II. zie ken te.

Kakèi o, (Mal. en Mak. keruny-kerung),

soort visch.

Kakèta, soort visch.

Kaki, (uit het Mal.), voet, als maat ; na-

nljewi upa kaki dèse-na, het is meer dan

vier voet hoog.

Kakida, (Mal. gelar), huiveren, vreezen.

Kakii, soort klimplant.

Kakila, (Mal. kilat), glinsteren, blinken ;

na-waü-ra kakila bune saninu weki-na djdra

ede, het lichaam van het paard blonk als

een spiegel.

Kakiti, of kakili-kili, schitteren, glins-

teren; kakili-kili tjahaya-na me inta, het

schittert als een diamant.

Kala, I. (Bug. Ijalld?), rood; sakala

roodachtig.

II. kala-kala, branding.

III. ruimte waarin men zich bewegen

kan, afgeperkte ruimte; tuka-ra kala, de

ruimte waarin men zich bewegen kan, is eng.

Kalaba, gespleten bamboe.

Kalai, zie lai.

Kalakati, (Mak. idem), belelnootschaar

;

ook een toestel, waaraan iemand tot straf

te pronk gezet wordt.

Kalake, dekkleed van een paard.

Kalaln, mpori — , soort gras.

Kalanibu, (Mal.), gordijn; vgl. dindi.

Kalana, heet, hitte van het vuur of

van de zon.

Kalang'ga = kirandji.

Kalasa, alleen in bura kalasa, geheel

en al wit.

Kalate, rotsblok, rots.

Kalaii. kaal, onbegroeid, zonder planten-

groei ; nira kalau awa wombo-na fuu mangge

ede, de ruimte onder dien lamerindeboom

was schoon en onbegroeid; ede-ra lampa

kai-na, na-raka-si hawo hadju, na-hengga-ku

padju-na, na-lampa-si di manira ro makalau

na-kapu-ku padju-na, daarop ging hij voort,

kwam hij in de schaduw dan opende hij

zijn zonnescherm, liep hij waar het onbe-

groeid was, dan sloot hij het; na-waü-ra

kalau saraa fuu hadju ede, het was ge-

heel zonder hoornen; ede-ra lao boru kai

gendi mada-na, na-waü-du nira kalau, daarop

schoor zij zijne wenkbrauw af, zoodat hij

geheel kaal was.

Kalawe, in de zon gedroogd vleesch,

dendeng.

Kale, tulband, hoefddock.

Kalea, klapperschaal: sarae sa-kalea,èèn

klapperschaal vol zand.

Kaleï, eene vracht met een stok over

den schouder dragen ; limba rahi-na kau-na

kaleï ila dölw ake, zij beval ons het lijk

van haren man te dragen.

Kaleknwa, soort slak (in 't Mak. kalau-

mang genaamd).

Kaleli, kemiri.

Kalende, watermeloen; ook hoog voor

lóko, buik.

Kalero, mpaa —, soort dans.

Kalète, vleugel, ook overdrachtelijk,

na-kalèle-sa doü bae-ta, indien uwe vijanden

hunne vleugels uitspreiden.

Kaleya, (Bul. layas), vlam, ontvlammen,

glimmen van vuur; waü-mpudu kaa, taho-

ra kaleya-na, toen het aangestoken was

ontvlamde het zeer goed; afi makaleya,

vlammend vuur.

Kali, I. (Mak. idem, uit het Arb. qddli),

opperpriester.

II. (Mal. en Mak. idem), maal, keer;

sa-kali éénmaal; pidu kali zeven maal.



BIMANEESCH— HOLLANDSCH WOORDENBOEK. 31

Kalibawo, nokbalk.

Kalila, een roover, bepaaldelijk: een

menschenroover.

Kalilèko, onrechtmatig, onrechtvaardig;

biljdra kalilèko, een onrechtvaardig vonnis

vellen; (vgl. Mak. leko-leko, kronkelen).

Kal inde, (Mal. kelindan), afgepaste draad.

Kalingang'O, hinderen, overlast aandoen

;

na-sawai pöda-ku karöku tjilaka ede, na-mai

wdli-ra siya makalingango, die ellendige

vlieg is zeer lastig; daar komt zij weer

hinderen; vgl. ngango.

Kali su, (Mak. lisu), oi kalisu, draaikolk.

Kalo, (Bat. gaol), pisang; soorten zijn:

kalo Gowa, — mada, — mada donggo, —
manda, — masa {pisang mas), — malji

(pisang idjo), — piri.

Kaloa, koppelen (man en vrouw).

Kaloi, soort insect, glazenmaker.

Kalubu, asch, ook stof; tanloru kalubu,

stofwolk (vgl. Mal. abu asch, lèbu stof).

Kaluka, soort schelpdier.

Kamaa, (Mal. bara, Jav. wawa of mawa),

gloeiende kool.

Kamadja, het onderste gedeelte van een

boomstam, inzonderheid van de pisang,

doch ook van andere boomen.

Kam ai, alleen in ia ro kamai, uit-

schelden, vgl. ia.

Kamala, (Mal. kumald), soort steen.

Kamalo, I. (Mak. kamaló), rood verwen.

II. slijpsteen, slijpen ; daha madumpu

kamalo-pu, de wapens, welke bot zijn,

moet ge slijpen,

Kamambe, achteloos zijn.

Kaman, en kaman-e, alleen in den

vocatief, makkers ! vrienden ! ede-ra nggdhi

kai labo sa-mena-na doü makalai-lai ma-

ngèna sdhe : he kaman-e mai ta-sambele-ku

sdhe ede. daarop zeide hij tot de andere

buffelhoeders: makkers, laten wij die

buffel slachten."

Kamana, (Mal. kamenjan), henzoin.

Kamande-mande = kamambe, achteloos.

Kamate, kamale weki, zich stilhouden,

zich verbergen.

Kaniau, soort slang, de ular sawa.

Kambaya, (Mal. idem), soort stof.

Kambala, de horizontale bamboe of

dwarsbalk in een omheining.

Kambata, schreeuwen, juichen; ndadi

hdri kambala ro paiya-iya labo boë-boë rima,

zoodat zij begonnen te lachen, te schreeuwen,

te juichen en in de handen te klappen;

kadee weya-pu paiya-na ro kambata-na

doü bae-mu, luistert naar het juichen en

schreeuwen van uwe vijanden.

Kambeyo, hangen, opgehangen zijn;

vgl. tarambeyo.

Kambèke om iets vragen, iets zoeken

te verkrijgen; labo tjuwa-tjuwa kambèke-n

hidi mandai rai kai, terwijl ieder eene plaats

zoekt, waarheen hij vluchten kan.

Kambera, vriendelijk, beleefd.

Kambilo, (Mak. idem), soort doos van

lontarblad.

Kanibia, — ade, verschrikt; kambia

ade lamada döho ba supu èda-ku sa-mena-na

londe di möti makarente mena, wij waren

zeer verschrikt, om reden wij alle visschen

in zee boven zagen komen.

Kamböo, soort visch.

Kambowa, iets willen hebben, naar iets

verlangen, wenschen; huda doü mpara

ndai kambowa, hij begeert slechts de boeten

(van zijne onderhoorigen) ; vgl. kasaro.

Kambnru, tros; bijv. föo sa-kamburu

nae, een groote tros mangga's; dungga

makamburu tolu, citroenen, drie aan een

tros.

Kanibnti, (Mak. kamboti), soort mandje.

Kamea, afval van kapas, te vermengen

met kemiri en dan gebruikt voor het ver-

vaardigen van de inlandsche kaars.
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Kamènga, troosten, vgl. mènga.

Kamentji, sparen, ontzien, jammer vin-

den ; (vgl. kantjada en melji) ; hamenlji-pu

lampa rawi agama-mu, ontziet uwen handel

en wandel en godsdienst; na-kamenlji ro

kantjada ade-na mbeï doü, hij vindt het

jammer om iets aan een ander te geven:

raso ade daa wdra kal ba nae nee ro kamentji,

rein van harte zonder iets te begeeren of

te ontzien.

Kami of gami, (het Arb. qamic), soort

kleed ingstuk.

Kamoa, sprinkhaan.

Kamodjo, iets in den mond hebben.

Kanioto, uiteinde van den staart.

Kampa, (Mal. en Mak. kapang), meening;

vgl. kaljai.

Kampada = ka \. vgl. kimpidi, kada.

Kampadja, (Sund. Mal. papaya), de

papaya.

Kam pao, hoepel, omwinden.

Kampasu, (Mak. kompasu uit het Holl.

kompas) = djangka, passer; kampasu

ra-waü tóho na-waü-ra mbentjo, de passer,

die gesteld is, is krom geworden.

Kampo, (Mal. kampong), kampong, buurt.

Kampodo, stuk hout om mee te slaan,

knuppel; (Jav. petuqF).

Kampódu, (Sang. en Sass. pelu), tortel-

duif: kampödu sawèle, — möro, soorten.

Kampoi, I. zie mpoi.

II. alleen in ioi kampoi, aardig, klein

;

sintji toi kampoi, een aardige kleine ring.

Kampu, (Mal. idem), soort werkdoosje.

Kampudja, (MaLlampuyang), soort plant.

Kamudi, (uit het Mal.), roer van een

vaartuig.

Kamudjn, wrijven: bijv. goed dat

gewasschen wordt.

Kamumii, (Mak. kalimómoró), den mond

spoelen.

Kamuni, (Mal. kamuning), soort boom.

Kamuiirjn, jonge pinang vrucht; ook

wel van andere vruchten gebruikt.

Kanmtja, smakken.

Kanaha, winst, voordeel, een voordeel,

een buitenkansje hebben; ngupa kanaha,

winst zoeken te verkrijgen ; nahu ku-kandha

saloi, ik heb een klein voordeeltje.

Kanang'a, (Mal. idem), soort boom.

Kanann, gedachte, denken ; ede-ra kananu

kai ade ruma-t: wdra pala bisa-r guna-na

doü ede, daarop dacht de vorst bij zich-

zelven: »die man bezit bovennatuurlijke

macht."

Kanari, (Mal. idem), soort boom,

Kanatja, soort visch.

Kanda, kakanda, kakelen, van eenekip.

Kandai, iets geheel of volledig doen zijn

mbeï kandai-pu, geef het volledig, geef alles;

kandai kai-ku oha pingga ede, het bord vol

rijst doen; kandai-ku kai oi di sa-mena-na

sarumbu, laat het geheele lichaam met het

water in aanraking komen.

Kandantja, helder van geluid, doch

zwaarder dan kandinlji, eli-na rante kan-

dantja ro kandintji.

Kandeï, lang rijstbolk, vgl. nölju.

Kander il, (vgl. Bug. galelu rollen), in

droppels over iets heen loopen of vloeien,

rollen ; na-kanderu rero mpa oi del roo edja,

het water vloeit slechts over de bladeren

van de kaladi (zonder ze nat te maken).

Kandèse, (Bug. ganretje?), soort kinder-

spel.

Kandindo, zich bewegen.

Kandintji, helder van geluid; bioyla

makandintji, een viool met helderen klank;

vgl. kandantja.

Kandja, (Mal. kandjar), mpad —, op

Bima een soort van dans met schild en

lans van een vadem lengte.

Kandole, (Mak. doli rollen. Bug. lolioi

lole, (vgl. boven kabore), tot een bal draaien.



blMANEESCII— itOLLANDSCïi WOORDENBOEK. 3

Kandótji, slinkmuis.

Kanda, in het bezit van iets zijn of

komen; nggdra wdra-si bade-na, ede-i doü

makandu rahasiya, indien iemand (met den

godsdienst) bekend is, dan is hij in bet

bezit van een geheim ; kandu nlau doü,

het in 't bezit nemen of houden van eens

anders eigendom.

Kangampu (Mal. ampun), vergiffenis,

vergeven ; rako kangampu, vergiffenis vra-

gen ; kangampu mbölo-mbölo, duizendmaal

verschooning! na-kangampu weya-du raa-

ntjdra-mu, hij vergeeft u hetgeen gij mis-

daan hebt, In de uitdrukking kangampu

döko sura kidi mpa is kangampu z. v. a.

ede-ra, zie ede.

Kanjrento, wandluis.

Kanggado, schudden, zich bewegen;

vgl. kado en kado.

Kang'g'ama, (alleen met kanggiki ver-

bonden), werken, werkzaam,

Kangganti, zich bewegen; maru ma-

pambödu tula, loki-ta makangganti, slapen,

terwijl men het hoofd schudt en zijn

achterste beweegt.

Kangge of kangge rima, vinger; ana

kangge, vingerlid; kangge edi, teen.

Kanggihi, werken in 't algemeen en

meer speciaal in de uitdrukking: lao

kanggihi weya-ku doü siwe, gaan werken

om eene vrouw te krijgen (bij de aanstaande

schoonouders, meest drie of vier jaar).

Kanggïnda, schudden, zich bewegen, bijv.

de aarde, vgl. kinda.

Kangginti = kangganli.

Kanggio, jammeren.

Ranggitja, schreeuwen; ede-ra nee kaa

kai-na, kanggitja kai-na : lai-na naku la Kalai

vervolgens wilde men hem verbranden, doch

hij schreeuwde: »ik ben Kalai niet!"

Ranggiya of kanggiya ngganga, roode

mier. Jav. krangkrang.

TERH. BAT. CEN. XLTII1.

Ivang-iliit, onaangenaam voor het gevoel.

Rang-o, roeren, omroeren ; kango karedo

pap roeren ; vgl. kantjo.

Kani, gebruiken, dragen, als kleeding-

stukken, zich kleeden ; arnpo ta kau-ku

kani malanta, daarop laat gij hem zich in

't wit kleeden ; kani Ijapio, een hoed dragen ;

kani edero-peke, leering gebruiken (op-

volgen); kani-kani, kleedingstuk, klecderen;

kakani-kani, iemand aankleeden.

Kaniki (Mak. kaniki), wanding boven op

een handelsvaartuig.

Kanta, verbieden ; wali-lji raa-kau kai-

mu sambeya, raa-kanfa-mu nöno tuwa? hebt

gij niet geboden te bidden en verboden

palmwijn te drinken ?

Kanta ha, verklaard als: de onderwe-

reld ; awa kantaka, in de diepste diepte.

Kantaï, klaar leggen, klaar zetten, gereed

maken ; kantaï óka ro ula di ade (are,

rijst en toespijzen in eene schaal klaar

zetten; vgl. katari.

Kanteè; vast, rustig; maru makanteè

madapampeso di hidi dólw kai-na, rustig,

onbewegelijk op de plaats, waar men zit,

slapen; na-waü-sa kanteè ademu raa-fati

doü bae ta, nadat uw hart gerust is (nadat

gij overtuigd zijl) dal (de boom) door uwe

vijanden is omgehakt.

Kantero, hangen, hangende zijn, bijv.

eene lamp; blijven, niet hooger of lager

gaan ; vgl. tero.

Kanteya, 1. zichtbaar maken, vertoonen;

kanteya tuna-na, zijne geringheid doen

blijken; waü wara matako, ampo kanteya-

ku weki, wanneer het goed zal zijn

geworden, vertoon ik mij.

II. (Mak. terd, Jav. top) , oprisping, eene

oprisping hebben.

Kanti, soort obi.

Kantjaa, neet.

Kantjada = kanljadja,

3



54 MMANEESCn— IIOLLANDSCII WOORDENBOEK.

Kantjadja, sparen, ontzien; vgl. Mal.

sayang.

Kaïitjaka = sanijaka.

Kantjale, stut voor eene klimplant om
tegen op te klimmen.

Kaïitjatja = kantjadja.

Kantjere, alleen gebruikt in: monlja

kantjere, mooie gele kleur, bijv. de kleur

der huid van een meisje.

Kantji, I. (Mal. kanljing), houten pin

of grendel.

II. (meestal met aka{l) verbonden), list.

Kantjilo, schitteren.

Kantjiya, sterk, stevig, bijv. een huis

;

vgl. tjiya.

Kantjo, naar zich loescheppen, roeren,

vgl. Mal. kaljau.

Kantjora, te ver gaan, overschrijden.

Kantjowa, kuil. Mak. kalobang.

Kanto, beginnen, bijv. te spreken.

Kantolo, ravijn, laagte lusschen de

bergen.

Kantonga = tantonga, venster.

Kantore, oneffen, met verhevenheden,

bijv. de grond.

Kanutju-kanetje, zich verwonderen,

na-tjuwa-tjuwa hera ro kanulju-kanetje-ra,

een ieder verwonderde zich. Ook als uit-

roep van verwondering gebezigd.

Kao, I. krabben, vgl. garo.

II. soort obi.

Kapa, I. huid van eene geit of een paard.

II. (Mal. kekapa), zadel of een kussen

op het paard als zadel gebruikt; kapa

rapa, zadel van padihalmen.

III. (Mal. Tam. kapal), groot vaartuig.

Kapaa, soort schelpdier.

Kapae, zie kapóro.

Kapala (Mal. pala), muskaatnoot.

Kapantja, I. inwikkelen, tot een bundel

maken.

II. (Mal. en Jav. patjar), soort gewas;

kapantja fjina, soort paljar; dewijl de fijn

gewreven bladeren van de kapantja even-

als bij de Maleiers dienen om de binnen-

zijde der handen van bruid en bruidegom

rood te verwen, spreekt men van niha

kapantja of ook alleen kapantja in den zin

van den avond vóór het huwelijk.

Kapanto, garnaal.

Kapapa = kangampu, waarmede het

dikwijls verbonden wordt, na-kangampuro

kapapa udja kai-du baruma-ta Allah la) dia,

God vergeeft (u) ook.

Kapempe, vlinder.

Kapenta, plank.

Kapi, I. (vgl. api en het Mal. en Jav.

woord), schaar, bijv. van eene krab, nijp-

tang, knijpen ; na-kapi-ku kai kapi besi,

zij kneep met eene ijzeren nijptang.

II. bos, bijv. padi, ook van uien : nljuna

sa-kapi.

Kapo = indo kapo, zie indo II. (Bal.

idem), kapo maai ake ku-sanggapi weya-ku

edi-mu ake, maar nu zal ik uwen voet

afknijpen ; kapo ake, of kapo ede, of kapo de,

daarom ; wali wdra marakani nahu ake,

kapo ake kau-pu ndawi weya garagadji, ik

heb geen werktuigen, laat hem daarom

eene zaag voor mij maken; wati-pu mai na

saraka mbia ai ake, kapodelao liyo-pu, hij

is tot heden avond toe, niet gekomen, ga

daarom eens kijken.

Kapög'O, soort visch; in het Mak.papu-

kulü geheeten.

Kapori, snel, vlug; vgl. rölji.

Kaporo, (Bul. kumoro? Tonsaw. boro?),

boos, toornig; na-wantju kapöro-na pala

Allahi rabbi, sa -mem-na doü mantau ndai

maraho, daa mbeï, zeer toornig is God de

Heer op hen, die iels niet geven, terwijl

de eigenaars er om vragen ; kaporo kapae,

versterking van kaporo.

Rapu, I. (Mak. kapü) sluiten; kapu
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padju, liet zonnescherm sluiten; kapu-kapu

romo-pu sanuru-mu, houd je bek! tafcapu,

gesloten.

II. kapu baru (het Mal. hapur barus),

kamfer.

Kapnsa, draderig of taai van eene vrucht.

Kapuwa, alleen met kamami ter ver-

sterking; ede-ra sambele kai-na mbeè ede,

kamami ra kapuwa-na, daarop slachtten

zij de geit en maakten haar gaar.

Kara, I. droog, uitdroogen; meest met

mango verbonden gebruikt ; nfika na rongga

mpara kura-na oi, ntika na-kara mango saraa

oi di kola ede, daarop kwam er gebrek

aan water, en het water in den vijver

droogde geheel op.

II. (Mal. karang), samenschikken, bijv.

bloemen.

III. (vgl. Jav. karang, pakarangan, erf),

alleen in asi ro kara = asi, paleis; na-

nggeè-ra la Kasipahu di asi ro kara-na,

na-tangdra-kai-du weki-na Maharadja lndra

Anggasa, daarop woonde Kasipahu in zijn

paleis en noemde zich M. I. A.

IV. Ka-ra in mai ka-ra, zie mai.

Karaba, ongebolsterde rijst enz. roos-

teren, geroosterde ongebolsterde rijst; ede-ra

wura ao kai bongi montja ro karaba, daarop

strooiden zij voor hem neder gele en ge-

roosterde ongebolsterde rijst; ivötu kai na

bedi bune santika eli karaba ringa, het ge-

luid van het afvuren der geweren was

evenals dat van het roosteren van oliezaad.

Karaba (Mal. idem), oorring.

Karae (het Mak. karaeng), koning, heer.

Karagang'g'a (Bug. garangkang), spin.

Rarahe, jonge luis.

Karaka, I. de huid afstroopen, villen;

na-karaka-dn huri-na
t

ede mpara tjuwa

puru-na, zij stroopten de huid af en daarop

ging elk aan 't braden.

II. soort net, sleepnet.

III. zie raka.

Karakèdo, I. kloppen van het hart.

II. stout, kurig, vgl. karahèdo.

Kara-kiro, zie kiro.

Karakóüi, onrustig, niet op zijn gemak

zijn.

Karakoiito, (Toump. kumonlo, Tonsea.

kumoto), dó/w —, op de hurken zitten.

Karakowa, soort vogel; vgl. (jakakowa

Kara ku, soort aarden bord.

Karania, I. (Mal. Arab. karamah), heilig;

doü makarama, een heilige, een wonder-

doend man; ook een heilig graf.

II. haarljes op de obi of kaladi, (volgens

anderen : zeer jonge obi of kaladi).

Karana, I. = kapana, warm maken;

ai-na kandeu kai oi busi, karana-rana toi-pu

oi, baad hem niet met koud water, maak

het water een weinig warm.

II. (Mal. Sanskr. karana), karana Allah,

om Godswil.

Karandji (Mak. karandjing, Mal. kran?

djang), mand.

Karan«rg:o, I. (Mal. kerangga\ soort

groote röode mier.

II. twijg, takje.

Karao, bros, breekbaar.

Karapu, sluiten, bijv. de lippen ; vgl.

kapu.

Karara, de broodvrucht. Sumba idem.

Karata, (ook geschreven karafasa, Mak.

karafasa; Mal. kerlas), papier.

Karatji, zweep.

Karawe, roeiriem, roeien. Mal. dayung.

Karawo (Mak. balawo, Fidji kalavo), muis.

Karedo, pap, brij ; ook hoog voor öha,

Karena, soort pokken.

Karenda, I. verbod, in 't algemeen wat

niet geoorloofd is ; indo kapo karenda-na

ba lewa ede kalalo raa-kahampa, nèfa-la

fuu nggdhi, het is in den oorlog verboden

de bepaalde grens te overschrijden, namen*
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lijk als wij vergeten den oorlog te

verklaren.

II. in herinnering brengen, aan iets

herinneren, mededeelen , mai karenda-ku,

ruma-e, parakura lamada, ik kom mijne

zaak in herinnering brengen, heer l ivdra

sara rawi-mu, mawaü-ra daa laho, na-waü

sara karenda ba duü, karölji mpudu paki,

indien eene handelwijze van u niet goed

is en men u dat herinnert, verwerp haar

dan snel.

Karente, bovenkomen, aan de opper-

vlakte van het water komen.

Karète, besprenkelen; ede-ra lao weha

kai oi mawa ndai karète kai pdhu-na, daarop

ging hij rozenwater halen om daarmede

haar gezicht te besprenkelen.

Karia = omba.

Karifa (Sasak. lepang, Sangg, lepaq),

kikvorsch.

Karinggo, soort tor, in het Mak. genggong

genoemd; soorten zijn karinggo fanda,

karinggo wau.

Karii, soort vogeltje, rijstdiefje.

karinggu, zorgeloos, onbedachtzaam.

Raritji (vgl. Mak. galilji?), jong.

Karisa, soort visch.

Karita (Mak. kurild), soort visch,

Karo, naar zich toehalen of schrapen

;

vgl. garo en baro.

Karoba (Mak. karöba), pokdalig.

Karödo, soort gerecht van fijn gestampte

rijst met klapper en suiker.

Karohe (Mak. karepu?), grof, ruw.

Iiarökn, vlieg; karöku móro, groote

groenachtige vlieg; karöku tongga, mus-

kiet.

Karombo, I. gat, opening (vgl. Mak.

kalobang en kali'bong, Sikka robong); ka-

rombo Uu, neusgat; — fiko, ooropening;

karombo pelt, gat in eene kist.

II. (Bul. korowung soort mand), rijst*

mandje; öha sa-karombo, een mandje vol

gekookte rijst.

Karonde, djdra —, soort schimmel.

Karondo, soort kleine garnaal.

Karonto, niu — , zeer jonge kokosnoot.

Iiarore, een gat maken of inboren (maar

niet met eene boor) ; pilt tula makarore,

hoofdpijn, welke als 't ware inboort.

Karoro, een tot op de voelen neder-

hangend kleedingsluk.

Karoto (vgl. Mal. karungkungan, Sund.

tikoro), strot.

Karowa = koroa, de qordn.

Karu, I. (Mal. karung), zak ; karu-pu dia,

maak het net tot een zak (bijv. om

garnalen te vangen).

II. (vgl. maru), nederleggen ; karu-pu

dambe toi ede, leg dat kindje neder (om

te slapen) ; karu ro dore parenta, bevelen

in den wind slaan; zie ook dore.

Karnku, eene bewaarplaats of huisje

voor zout.

Karumpa, (Jav. lerumpah), drempel.

II. (Jav. lerumpah), sandaal.

Karunn, in gruis, vernield ; waü kamubu

weya rasa-na, karunu ra mbia-na, nadat hun

land geheel verwoest en vernield is ; mbia

karunu une pingga, in duizend stukken

gebroken, als een bord.

Karura, morren, in stilte mokken

;

parenla ama ro ina-mu ai-na karuru, mor

niet tegen de bevelen uwer ouders ; doü

wodja ro samba-n pala ake, nde pala nggdhi

karuru ndai-na labo wat, (hij sprak:) dat is

een ellendige kerel; hij zeide dit evenwel

brommend voor zich heen legen de oude

vrouw.

Karuwe (Mal. karuwis; Holl. kruisboot),

soort vaartuig.

Kasa, I. (Mal. idem), soort slof.

II. (Mal. kasar), grof; eli makasa, grove

woorden.
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Kasaro, wensch, wenschen, wil ; nggdhi-

na kasaro ro kambowa-na : ai ana-e pöda-si

nggómi asa{l) dewa-dewa, ndadi töpo rasa di

ade wuba ake, hij sprak dezen wensch uit:

»o mijn kind, indien gij werkelijk van

goddelijke afkomst zijt, moge dan in dit

woud eene stad ontstaan ; kasaro kambowa,

ook : moge ! Mal. mudah-madahan, als hulp-

woord voor den optatief.

Rasaru-sere = haruhama, niet stil

kunnen zijn.

Rasaturi (Mal. kasluri), muskus.

Kasi ade (Mal. kasihan), medelijden,

medelijden hebhen ; wali sara kasi ade

nagómi walt sdla-sdla-na made nahu ai-nai-n

ake, indien gij geen medelijden hebt, kan

het niet missen of ik sterf nog heden.

Kasii, schelp, schelpdier ; kasii pela,

groot soort schelp ; kasii bulu. eveneens

een groot soort schelp, waarvan kalk

gemaakt wordt. Vgl. sii I.

Rasipanu, arm, behoeftig ; ook : een wees.

Kasiso, koel, van den wind gezegd.

Kasumba (Mal. Sanskr. idem), saffraan.

Rata (Mak. katlang), beteldoos.

Rataba, I. mpaa kalaba, soort spel.

II. (Bug. kalabang), scheepsdek.

Ratagiya of tag-iya (Mak. katagiyang),

soort ziekte van een opiumschuiver bij

gebrek aan opium.

Ratamba (Mal. Mak. idem), soort visch.

Katari, klaar maken; na-waü-ra kalari

mena, alles heeft hij gereedgemaakt.

Kataru-tebe, droppelen, in droppels neder-

vallen, zooals bijv. tranen; vgl. ntjaru-ntjinggi.

Katehe, met een deuk of een indruk

zijn; na-waü-ra kalehe, hij heeft reeds

eene deuk of een indruk gekregen, bijv.

de vinger door een ring.

Ratenta, met verdiepingen, trapsgewijze.

Ratèpa, soort sirihdoos van lontar-

bladeren.

Ratere, kalere bulu, de ruimte onder

het vooruitspringend gedeelte van het dak.

Ratèsa, wegjagen, bijv. een dier; vgl.

baka.

Hatète, soort vogeltje.

Rati, (Mak. kali), zekere geldswaarde

;

sa-kali sa-lai, een kali en een taïl.

Rati, een groot soort kikvorsch.

Ratinti, alleen in mbai kalinli, erg

stinken, bijv. een lijk.

Ratiri, kleine zeevischjes, welke gebruikt

worden om in te leggen; als zij grooter

zijn, worden ze tadju genoemd.

Ratja (Mal.) = saninu.

Ratjai, meenen, meening ; ndadi katjai-du

ba lamada döho lalehe rasa ro dana, zoodat

wij meenden dat het land door eene ramp

getroffen was; ampo-ampo-sa ba katjai-mu

mu-romo, pala mu-ntuku-ntèko, immers, gij

vermeent recht te handelen, gij doet even-

wel krom (verkeerd).

Ratjamba, soort katjang.

Ratjandu, grafpaal.

Ratjapi, (uit het Mal.), luit.

Ratjihi, verstand, zijn verstand ge-

bruiken, denken, gedachte; landa-na ba

doü mawdra katjihi, sa-mena-na mandai rawi

na-neè waü-ra ba kadale ro widi, het bewijs,

dat iemand verstand heeft is, dat hij alles

wat hij uitvoeren zal, met oordeel des

onderscheids doet ; wali lowa-na katjihi,

niet weten hoe men doen moet, geheel in

de war zijn; ngupa katjihi = ngupa aka,

trachten een middel op iets te vinden.

Ratjiri (vgl. Sund. liris, tiis), koel, koud,

bijv. water; oi di sori ede na-dei labo-ku

nowa katjiri-na, het water der rivier was

diep, alsook helder en koel; vgl. kafjilji.

Ratjitji = katjiri; busi katjitji katjiri

tjdru-na, het water is lekker van koelte

en frischheid.

Ratjhvi, snip.
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Katjölu, katjölu ade, troosten
;
(van fjolu ?

zie aldaar).

Katjori = tjaba, flauw, smakeloos.

Katjunda, arrowroot; Mak. Bug. idem.

Kato, inwikkelen; meeslal gebruikt

wanneer iets in bladeren gewikkeld wordt;

vgl. pulu, Sikka kaltu.

Katölio, I. zie töho I.

II. zie töho II.

Katöko, soort visch (in het Mak. kurotong

genaamd).

Katombo (Mak. ha(ombong), soort visch.

Katoiigga, klein soort gong.

Katöpo, staatsiemuts van de djene djdra.

Katotu, fuik.

Katowa (Mak. kaiowang), aarden pot.

Katufe, kwijl, spog, spuwen ; katufe-kai,

kwispedoor.

Katumba (Mak. katumbar),korianderzaad.

Katuntu, belemmerd ; katuntu neè, in

zijn wil belemmerd worden.

.Kat urn. benaming van een soort dienaren

van den vorst.

Kan, I. laten doen, bevelen, bevel;

ampo ta-kau-ku weha bötigi dei pantu-na,

ta-kau-ku kimi bali bae rima-na doü masupu

ede,- daarop laat gij den zieke ontbolslerde

rijst uit zijn mandje nemen, en gij laat

hem die in beide handen vasthouden;

wati-du kau-na luu, zij lieten hem niet bin-

nenkomen; ringa ro balu-ku au- au-du raa-

kau kai ba ina ro ama ede, luistert naar

en volgt op alle bevelen uwer ouders;

da kau, verbieden. Jav. kon?

II. in ada ro(ra) kau, onderhoorigen,

slaven.

Kaüa (Mal. wat, Jav. otot), ader.

Kafirn, I. mabu kaüru, vallen van eene

menigte tegelijk.

II. soort vischje, levende in het water

op de sawah's.

Rawa (Mal. kawal), metalen draad.

Ka wal u, schoonzuster, zwager,(vgl. hera).

Kawangka, — weki, zich verhoovaardi-

gen, pralen
; fachar aö-na sdra ro nam

makawangka weki, fachar beteekent een

hoovaardig gedrag.

Kawara, I. zie wara.

II. zich herinneren, indachtig zijn; maai

ake mbui-pu kawdra-mu ra-sake-mu, zijt

gij uwe belofte heden nog indachtig?

Kawari (Mak. kawari), twee plaatjes,

welke kinderen op borst en rug gebonden

worden.

Kawaro (vgl. Bal. krawan), waterpokken.

Kawe (vgl. Mak. kape en Jav. awe),

wenken, wuiven; kawe kai tembe lania,

met een witten lap wuiven.

Kawïiula, moeras, moerassig.

Kawiri = karedo, pap.

Kawongga, I. lol (speelgoed).

II. soort schelpdier.

Kawori, zie tawori.

Kawubu, kwartel.

Ke, verkorting van ake.

Kebe (Mal. kebal), onkwetsbaar, ijzervast.

Kefu, — ade, lui, onwillig.

Keba = ngeha, omkrabbelen, omhalen,

bijv. zooals eene kip den grond.

Keï = kadi, jeuk, jeuken.

Kèka, verkorting van kèkaluwa.

Kèkatuwa (Mal. kakaluwa), de ka ka toe.

Kèke, fare kèke, onbehaarde padi.

Kela (Mal. kelaf), de brassen van een

schip.

Kèle, ^sterk, bedwelmend (van tabak),

bedwelmd door tabak.

Keiupa = kapu, sluiten, dichtmaken

bijv. een baadje, eene opening.

Keng'g'e, rand, oever; kengge möli, zee-

strand; vgl. nganto.

Kente (Mal. kantjang, Jav. kentjeng;

Bug. getteng), stijf gespannen; kakente,

spannen.
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Reiitji = sera, groole behoefte doen,

maar sleehls een weinig, vgl. Mal. kentjing

wateren.

Kento, na, later; vgl. kèto en kontu;

kento of makento ba ede, daarna; kasama-

sama-ku niya(t) ede, ai-na ndai ulu ro kento

kai-na, laat de ww/a£ tegelijkertijd aanwezig

zijn, niet vroeger of later; sudju[d) makento,

de latere of tweede sudjud bij het gebed.

Kenta, mesje om padi te snijden.

Ken ii, soort plant, in het Mak. tabu

sala geheelen.

Kèpo, plukken, afplukken, nemen.

Kera, (vgl. Bug. gesa?), langs iets heen

strijken of schuren; aft kera, lucifer.

Kere, haar op 't lichaam van menschen

en dieren ; kere mada, oogharen.

Keri (Mal. kenth Sund. kiruh), troebel.

Kèse, of kèse-kèse, op zichzelf staan,

alleen, eenig; dula mena-ra rato labo doü

labo-na, nggeè mpara la Kalai kèse-kèse-na,

de prins en zijne volgelingen keerden huis-

waarts, Kalai bleef alleen; wahad aö-na

kèse-kèse-na, wad vvdra ndai duvoa kai-na

pdhu, wahad wil zeggen: dat (God) eenig

is en geen tweede aan hem gelijk is;

kakèse, alleen laten, alleen doen zijn; vgl.

èse, dèse.

Kèta, I. paarsch; bure kèta, soort katjang;

ba sapu raa-lambo ro boë ba nggömi mandinga

labo èda-ku sarumbu-na na-waü-ra kèta-kèta

mena, omdat gij (uwe vrouw) geslagen

hebt en ik gezien heb dat haar lichaam

geheel hont en blauw was.

II. fare kèta, ketan, kleefrijst; fare kèta

ntjuna, ook een soort ketan, in 't Mak. ase

punü kebó genoemd.

Ketja (Mal. ketjap), soya.

Ketji (Mal. kitji), soort vaartuig, brik.

Kèto, staart (vgl. kento).

Keu, krab (vgl. Mak. sikuyu).

Keu, klein; dikwijls als naam gebruikt.

Keyo (Mak. keyó), kakeyo, schreeuwen

van ganzen.

Kidi, I. staan, overeindstaan, vgl. tuit;

tuu kidi tando di, gaan slaan met het ge-

laat naar het Westen gekeerd ; kakidi, doen

staan, in stand houden ; kakidi hukum;

kakidi sambeya; sakidi, staande; donggo

sakidi, slaande iets overreiken.

II. r= kimpidi; na-ngodu-kidi dumu

hadju ndai kèpo, opdat de uitspruitsels

cler hoornen, welke geplukt moeten worden,

jong zijn.

Ridi-köda? (vgl. idi-oda), geheel in de

war zijn, niet weten waarheen men zich

wenden moet, verward zijn; rai. kidi /coda,

in verwarring her- en derwaarts loopen.

Kiki, I. het hoofd reinigen met klapper-

melk.

II. (Mal. kikir), gierig; vgl. padoli.

III. (Mal. kikir), vijl, vijlen.

Kikokako = biko-bako.

Kila (Mal. kilat; Mak. kilo), bliksem.

Kilij oprapen; tja/i wombo kilt rafa,

de ruimte onder het huis bij vegen en de

sirihpruïm oprapen; eene versierde uit-

drukking voor: dienen, gelijk de schoonzoon

bij zijne schoonouders.

Kili-kili (Mak. idem), ring tusschen

gevest en lemmet van eene kris,

Kili-köle, kronkelen, zich kronkelend

voortbewegen, zooals bijv. eene slang, vgl. o/e.

Kilu = manta, III., vast, niet week.

Kimi, in de gesloten hand houden, (vgl.

Mal. ganggam, Mak. kangkang); la-kau-ku

kimi bali bae rima na, gij laat hem in

beide handen (rijst) vasthouden; amu öo

sa-kimi, een handvol bamboewortels.

Kimpidi = ka I.; na-neyo kimpidi oi

ndai tjondo, dat het water, dat uitge-

schept moet worden, licht moge zijn; vgl.

kada, kampada, kumpudu en mpa.

Kina, eig. doen raken of bereiken;
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(vgl. hina), v. d. aandoen, bijv. kleederen

(Mal. mengenakan) ; ede-ra lao kai-na lao

kina weya rante djara, daarop ging hij het

paard den loom aandoen ; nahu malao kina

nggömi mandadi sangadji di sabuwa rasa,

ik ga u tot vorst van een land aanstellen.

Rinda, iels schudden, vgl. kangginda.

Kini, vocht van eene zekere plant,

waarmede wapens vergiftigd worden.

Ringgl, (Mal. kalingking), pink.

Hiö, dial. = keu, klein.

Kipa (het Mal. kipas), waaier; vgl.

bewi.

Kipi (Mal. kepit, Jav. kempit), onder

den arm dragen; na-wit kipi-ku di saliri-na,

hij plaatste het onder den oksel en hield

het vast.

Kipidi = kimpidi.

Kira, kira-kira, (uit het Mal.) vermeenen,

berekenen, naar gissing, ongeveer.

Kiri, draaien, (trans.) omdraaien, om-

rollen ; vgl. nggiri ; wali-du wau-na kin

wekt, hij kon zich niet meer omkeeren.

Riri-Rori, (vgl. kiri f), onwaar, leugen-

achtig verdraaid ; ai-ai löpo-na kaljai-mu

nggahi makin-kori, vermeen toch niet dat

het leugentaal is; asa-mu ngupa kiri-kori,

uw mond zoekt leugens.

Kiro, stijf, grof, ook van de stem, of

van het spreken (Mak. kddoró Bug. keddó);

kara-kiro, idem ; na-kara-kiro mena weki-ku,

ede asa(l) nee mai kamapu-kai weki-ku,

geheel mijn lichaam is stijf, daarom kom

ik het lenig maken.

Kisi (Mal. idem), klos van het spinnewiel.

Kita, (het Arab. kitab), boek, en speciaal

de Qoran.

Riti, uilstel vragen.

Kitja, kakiija-kit'ja, schreeuwen als een

aap.

Kiu (Mal. hiju), haai.

Riya, soort vogel, nachtuil.

Röbi (Mak. köbi), met den vinger aan-

stooten ; köbi katjapi, de luit met de vingers

aanraken, bespelen.

Kóbo, ledig; vgl. ntaru.

Köbn, opwellen, van water.

Kóda, vrees, vreezen.

Kóda-kada = kidi-köda.

Rode, snijden, lubben ; mbeè ra-kode =
Mal. kambing kabiri.

Rödi (Jav. geli), een kiltelig gevoel

hebben, (vgl. koi).

Rodja (Mal. koyan), zekere maat.

Rödo (Mal, kuntul, Mak. kondo), reiger.

Rodo-e, uitroep, ach! helaas!

Ivódu, (vgl. Mak. kado), met het hoofd

knikken; vgl. mbódu, pambódu, wödu.

Rodu (vgl. Jav. ketok), afsnijden, afhak-

ken, bijv. hout; ook hulplelwoord, vgl.

dompo; masa-ngganga upa kodu, vier stuk-

ken goud.

Röfa, I. afrijlen ; wanga madju raa-

kofa-ta, hertenhoorn, welke door u afge-

vijld is.

II. soort visch.

Roha, klapperdop; koha Ma, schedel.

Rohi = padöli, gierig.

Roi, (iemand) kiltelen, vgl. kodi.

Röki, uilpeuteren (vgl. Mal. kotji); hadju

ndai köki kai woi, een houlje om het

vuil tusschen de tanden uit te peuteren,

een tandenstoker.

Roko (Mal. kukuk, Mak. lingkoko), kraaien

van een haan.

Kola, I. kaal, kaal afgeschoren.

II. (Mal. kolam), vijver.

Role, soort vaartuig.

Roli (vgl. Tumpak. koloi, worm), in-

gewandswormen.

Rolo, I. soort broodvrucht. Sumba.

kulu.

II. mpaa ntjimi kölo, soort spel, ver-

stopperlje spelen.
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III. naam van eene plaats.

Komba, bont, gevlekt, bijv. vaneen paard.

Kombakasi, soort plant.

Kombi, misschien, wellicht, heizij

;

kombi wdra lalehe-na, misschien is hen

een ongeluk overkomen; wdra lalima ra-

waa-n labo au walt kombi di ade sonljo,

hij droeg granaatappels en nog iets, ik

weet niet wat, in een pcperhuis; nggdra

na-mpèka ro na ntjuwu kombi, indien hij

(een arm of een been) breekt of gewond

wordt; kombi-kombi, hetzij-hetzij, ka/combi,

als misschien = onzeker beschouwen.

Komi, — ade, verheugd.

Kompe, zijde, kant; wii di kompe maru~

kai-na, iets aan de zijde van iemands slaap-

plaats zetten; di kompe nljai, bijzijden de

deur; na-lampa di kompe-na, hij ging aan

zijne zijde; sakompe, bijv. maru sakompe,

op zijne zijde liggen.

Kompo, afsnijden, snijden, vgl. dompo;

ook waarvan een stuk af is ; doü makompo

rera, iemand met eene tong van welke

een stukje af is.

Köne (vgl. Bug. kenneng, Mak. keng

zelfs), zelfs, al is het ook ; wali-du waü-na

köne kirt weki, hij kan zich zelfs niet

omdraaien ; na-tjuwa-tjuwa luu rebo kóne

ompu ede, iedereen ging dansen lot zelfs

de oude man aan toe; köne na-èda-ku ba

mada-na, ade-na pala mambuda, al zien zij

het ook met hunne oogen, hun hart is blind.

Kong'g'e (Mak. genggong), soort mondorgel.

Kongo, soort oneetbare krab, welke haar

hol op het land heeft.

Kontu, rug; di kontu, achter, later;

di kontu doü ede, na-dula dja-ra, na die

menschen keerde ook hij terug ; vgl. kenlo.

Köpa, I. zool ; köpa edi, voetzool ; rai

köpa, springend loopen, huppelen.

II. soort boom (in het Mak. kadawo

genaamd),

Köpe, litteeken.

Kore, soort boom (in het Mal. rembega

geheeten).

Kori = hori; kompo hori, lossnijden.

Koroa, (uit het Arab.) de Qoran.

Korönia (Mak. idem; Mal. Pers. churma),

dadel.

Kosi, soort tor, welke de klappers dooreet.

Kèta (Mal. Sanskr. kuta), fort, ver-

sterking; pahu-na kola ro bente upa

mbuwa, er zijn vier soorten van forten en

bentengs.

Kötju (vgl. Mak. lalljü), glad, glibberig.

Kon, recht ; van een mensch : oprecht,

dan meestal met romo verbonden.

Kowa, overwonnen, verslagen zijn.

Kowo, de nieren.

Ku, I. nadrukswoordje.

II. = verkorte vorm of genitief van het

voornaamwoord van den eersten persoon.

III. = ka I.

Kubi, lijn ; ede-ra mama kai nahi ro ua,

waü mpara kubi, daarop kauwde zij betel

en pinang; toen dat fijn was...; kakubi,

fijn maken ; la-mbadju kakubi lalo-ku, gij

stampt bet zeer fijn.

Kndu = kada = ka, I. ; mai-ra ta-lao

kudu, komt, laat ons gaan'

Kui (Mal. kirï), links, linker.

Kuko-kèko en kakuko-kèko, op bedrie-

gelijke wijze ontvreemden, ontfutselen;

doü raa-mampanga ro kukukèko ntau doü . . .,

zij, die van een ander goederen gestolen

of op bedriegelijke wijze ontvreemd heb-

ben . . . ; vgl. kiko-kako.

Kula, klein mandje om bijv. kapas in

te doen.

Kule-kale = kili-köle.

Knlu, I. (vgl. Bug. kunru), = dumpu,

stomp.

IL vet, besmeerd, bijv. gezegd van eene

hand, welke iets vettigs heeft aangeraakt.
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Kuma-kiima (Mal. Sanskr. kumkuma),

kurkuma.

Kumbe, soort boom.

Kunipa, grijpen naar iets, iets trachten

te vangen bijv. een muskiet; vgl. dumpa.

Riimpani, de 0. 1. companie, het Neder-

landsch gouvernement.

Kun)pudu = kimpidi.

Kundii, alles tegelijk aftrekken, de vruch-

ten met de bladeren, veel tegelijk af-

plukken.

Kunta, beginnen ; kunta karawi, een

werk beginnen.

Kuntji, I. (Mal. enz. kuntji, slot), slot,

sluiten; peli matjiya-ra kuntji, eene stevig

gesloten kist ; ook : opensluilen, het slot

openen; waü mpara kuntji, hengga weya

kai-na ntjai-na, toen het slot geopend was,

werd de deur opengemaakt.

II. (Mal. kantjing), knoop.

Kura, 1. (Mal. kurang), te weinig, niet

genoeg, gebrek aan iets hebben; kura

aka{l), te weinig verstand hebben, verslan-

deloos, dom zijn; sa-kura-kura-na, op zijn

minst; sakura-kura-na tjoi-na sa-buwa sa-

suku, de prijs van een stuk is op zijn

minst een halve gulden ; kakura, te weinig

doen zijn; ai-na kakura-na paraèsa, laat hij

niet te weinig onderzoeken.

II. (Mal. kura), kura-kura, landschildpad.

Kure-kare, verkeerd, bijv. handelen of

spreken, vgl. kirikori.

Kurewe (vgl. Jav. tjeriwis), babbelachtig,

alles maar uilflappen; bijv. kurewe asa-na

zijn mond flapt alles uit.

Karn, I. (Mal. kurung), kooi.

II. (Mak. kurru), het geluid waarmede

men kippen roept; kakuru, kippen roepen;

kuru sumanga, eig. de levensgeest aan-

roepen (vgl. Mak woordenboek s. v. kurru),

v. d. gebruikt om te kennen te geven dat

iets van meer dan voldoende qualiteit of

quantiteit aanwezig is; ai-na lalehe ade,

kuru sumanga öha ake, köne tolu kali ngdha

kai-ku mböfo-na, weest niet bezorgd, er is

overvloed van rijst, wel zooveel als voor

drie malen eten noodig is.

Kiita. (waarschijnlijk wel het Mal. Sanskr.

kula), omheining, heg, pager, vgl. kola; kuta

dobu, suikerriet omheinen; ake kula kai

weki, dit dient om zich te omheinen, d, i.

beschermen.

Kutika (Mal. Sanskr. kutika), tijdstip;

sura kutika, geschriften, waaruit het gun-

stige tijdstip voor iets kan berekend worden;

(Mak. idem).

Kuu (vgl. Sund. huut), zemelen.

Kuwasa (Mal. idem), macht, machtig.

Xj.

Labi, (omzetting van bali, het Arab.

bdligh; vgl. sampela), groot, volwassen.

Labo, met, mede, benevens, enz.; liwa

labo kapenla, met eene plank zwemmen;

doü malabo daha, menschen met wapenen,

gewapende mannen ; nahu maüf'a nggömi

kai sampari malabo djalitu, ik zal u be-

loonen met eene kris en eene Buit; na-

karawi-ku rawi labo wati bae kai-na ade,

hij verricht iets zonder bet te kennen. Dik-

wijls wordt labo met ndinga verbonden

(zie aldaar). In het Holl. moet het dikwijls

met andere praeposilie's weergegeven wor-

den, bijv. sodi labo, vragen aan; nggahi

labo, zeggen tot; kapöro labo, boos zijn op;

katuna weki labo, zich vernederen voor.
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Ook komt labo dikwijls in samenstellingen

voor, bijv. upa-na doü nde lao labo-la, vier

menschen moeten met u medegaan; na-

waü-ra safangga labo djenggo-na, en zijn

baard was daarbij gebeel verward; wati

wdra ndai kasama labo kai, niets kan daar-

mede gelijk gesteld worden; doü labo,

volgeling.

Labu (Mal. labuh, het anker laten vallen),

het anker laten vallen, haven.

Ladjo (vgl. Jav. ladjur, in de lengte),

ladjo-ladjo, uitgespannen, uitgestrekt; na-

ivaü-ra ladjo-ladjo lao-na ai ede, het touw

is uitgespannen; kaladjo-ladjo, uitstrekken,

uitspannen.

Latijn, soort boom (in 't Mak. kuwald

geheeten); ai ladju, touw, vervaardigd van

de vezelen van dien boom.

Lafa(l) (uit het Arab.), woord; meestal

gebruikt in de beteeken is van toover-

form ulier.

Lafere, (van het Port. alferes), vaandel-

drager, een nog bestaande lagere militaire

rang.

Lag'U (Mal. Sanskr. idem), wijze, zang,

eene wijze zingen.

Lahe(r), (Arab. tldhir), uitwendig,

zichtbaar; kalahe, zichtbaar of duidelijk

maken.

Lalii, wel = lahe(r), lahi wara-mu, nu

gij bestaat (d. i. nu uw bestaan zichtbaar

geworden is); tegenover: aho-pu wara-mu,

toen gij nog niet bestondt.

Lai, I. (Mal. lain), anders, verschillend,

verscheiden ; wuwa malai-laipdhu, vruchten

van allerlei soort ; lai-na nggdhiraa-ngguda-

mu, lai-na rawi ndai mawöko, anders is het

woord door u geplant, anders hel werk dat

opkomt. Lai-na beteehent ook : iets niet zijn

;

lai-na nahu la Kalai, ik ben Kalai niet;

doü masampurna aka doü matuwa, lai-na

doü matuwa ba dondo iimu(f)-na mampowa-

mpowa, hij, wiens verstand volkomen (ont-

wikkeld) is, is een oud man, niet hij, die

slechts door lengte van leeftijd een oude

man geworden is; malai na-sa = het Mal.

malainkan; ruma-ta na-waü-du lao nggalo,

malai-na-sa ruma paduka mpa mamdra, de

vorst is op de jacht gegaan, maar de vorstin

is aanwezig; kalai. I. ander, doü makalai, een

ander mensch; lao kalai, verschillend gaan ,

een anderen weg opgaan. II. afzonderen.

II. oplichten; wii-pu di ade peti, ampo

la-lai waa-ku di kengge möfi, doe dit in

de kist, dan beuren wij ze op en brengen

ze naar het zeestrand.

Laka, alléén gebruikelijk in : lewa ro laka;

zie lewa.

Lake, alléén gebruikelijk in: linggi ro

lake; zie linggi.

Lako, hond.

Lalai, verrukt, verrukking; wati du

bae-na ruku ro rawi ba lalai ade-na, hij

bewoog zich en stelde zich op allerlei wijzen

aan, uit verrukking (vgl. lale).
.

Lale,(Mal. lalei), vergeetachtig.

Lalehe, bekommerd, kommer, ramp;

ai-na lalehe ade, wees niet bekommerd;

mu-mimi-ra dei möti lalehe, gij zult in eene

zee van rampen omkomen ; wdra lalehe

rasa, eene ramp heeft het land getroffen.

Lalo (Mal. lalu), eig. voorbijgegaan; v. d.

aanstonds, terstond, doorgaan, tot aan, zeer,

(Mal. terlalu); nggdra turu kai-sa doü, na-

made lalo mpa, indien daarmede op iemand

gewezen wordt, dan sterft hij terstond;

na-lao waa lalo-ku aka uma ruma sangadji,

zij droegen hem tot aan het huis van den

vorst; na-nuntu-du watu tampuu waü-na

malao lalo sambele ro landa-na sdhe, hij

verhaalde van het eerste begin, tot aan het

slachten en verkoopen der buffels toe; ba

bau-si nggömi mpèke ndake lalo kai-mu,

hoe komt het, dat gij zoo erg mager zijl?
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kalalo, te ver gaan, overschrijden; kalalo

raa-kahampa, de grens overschrijden; wua

nggdhi-mu maadja kalalo, uw spreken gaat

dikwijls te ver.

Lalöne, schertsen; tjuwa-ljuwa hart lalóne

kai-na, ieder lachte en schertste; vgl. kabalo.

Lalöse, fluisteren; na-ljuwa kamidi mena-

ku weki-na labo nggdhi lalöse-na ; ai-nanggdhi

nae nae zij hielden zich stil, terwijl zij el-

kander toefluisterden: spreekt niet hard op.

Lalura (Mal. Jav. Inning), weg.

Lama, toedekken, overdekken, bedekken;

lama kai röo, met bladeren overdekken

;

nggdhi lama, bedekte toespeling.

Lamada (vgl. ada), voornaamw. eerste

persoon, gebruikt tegen hooger geplaatste

of oudere personen (vgl. nahit).

Lambahi, schertsen, gekheid maken;

hdn lambahi = hdri lalöne.

Lambate, alléén in gebruik met lam-

buhu, verbonden.

Lanibe, nemen, iets ergens van afnemen,

bijv. van een zolder.

Lambila = lalehe, kommer, zorg, be-

kommerd.

Lanibo, (vgl. boë ; nduku), slaan; huku(m)-

na doü raa-manono luwa, lambo weija-ku

loki-na, de straf voor hen, die palmwijn

gedronken hebben is, dat zij op hun

achterste geslagen worden.

Lambnhu, worstelen, aan iets rukken

en trekken, als men bijv. iets niet kan

open krijgen ; lambuhu lambate, idem.

lampa (Jav. lampah, Mak. lampa), gaan,

loopen; nlika na-wdra mpara doü duwa-na

malampa maneè lao dirasa Kölo, toen liepen

er twee menschen, die naar Kolo wilden

gaan ; lampa ram, de gang of toedracht

eener zaak; ook: handel en wandel; ka-

lampa, doen gaan, doen.

Lam pin* (Mal. pipi), het gedeelte van het

aangezicht bij de slapen, wang, vgl. rawe.

Lampu (Mal. Holl.), lamp.

Landa, verkoopen; doü malanda-landa

ivuwa hadju, iemand, die vruchten te koop

heeft, fruitverkooper.

Lang'a = lönga.

Lang-ga, I. (Mal. langkah), stap, stappen.

II. (Mal. Jav. langgar), bidkapel.

Langgadi = nggadi, spelen, stoeien.

Langèda = èda, lao langèda angi, iemand

te gemoet gaan.

Langgiri, I garen afwinden; garen-

winder; vgl. nggiri.

II. lobe langgiri, soort plant.

Lang'goro, een werktuig om garen af

te winden, grooter dan de langgiri.

Langu (Mal. langit), hemel; langi dindi,

het bovenste gedeelte van den wand.

Lano (Bat. lano, builen de oevers treden

van water), oi lano, hoog water

Lanta, wit; malanla, ook datgene wat

wit is, nam. witte stof; la-bonio kai-ku

malanla, gij bedekt het met wit goed.

Lante (Mak. van Sal. idem ; Mal. lanlei),

soort rotanmat.

Lantera (Mal. Holl.), lantaarn.

Lanti (Mal, lanlik), een vorst huldigen.

Lantjo, goot.

Lao, I. (Bug. idem Jav. la/ui), gaan

;

lao di amba, naar de markt gaan. Dik-

wijls pleonastisch gebruikt bij verba welke

eene beweging uitdrukken: lao luu, binnen-

gaan ; lao ntjau zie nljau.

U. zie ram.

Lapa, waterleiding, goot.

Lapi (Mal. lapis), laag, met eene laag

overdekken ; lopi raa-lapi kai lambdga, een

met eene laag koper overdekt schip. Ook

:

scheede, bijv. van eene kris. Ook = lipi

om een veelvoud aan te duiden.

Lara, I. uitspannen, uitspreiden; lara-pu

ai, span het touw uit ; dindi raa-tero lara,

een uitgespreid opgehangen tapijt.
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II. soort plant, in het Mak. kangkong

genaamd.

Lare-lare, uma lare-ldre, benaming van

de achthoekige, van verdiepingen voor-

ziene poort voor het paleis van den sultan

van Bima.

Lari (vgl. Mal. Jav. larik?), rechtmaken,

in de lengte uitstrekken, bijv. een louw,

dat verward ligt; lari ro hiya, idem.

Lasa, I. (Mal. lansat, Mak. lasa), soort

vrucht.

II. (ook lakasa geschreven ; Mal. Sanskr.

laksa), tienduizend.

Lasi, benaming van een spiegelgevecht,

waarbij de strijders met de lans naar elkan-

ders schaduw steken.

Laso, in laso angi (Mak. laso anging),

wervelwind.

Lasu (Mak. laso, penis), luit, bijv. van

een ketel.

Lata, I. komt voor in de uitdrukking:

balu lala ro balu nggendi, zonder nadenken

iemand of iels steeds volgen ; welke ge-

bezigd wordt als vertaling van het Arab.

laqlld. De eigenlijke beteeken is van lala

is niet meer bekend; vgl. het Mal. lalah,

Mak. lata, nabauwen, nadoen.

Latu, latu sera, soort plant.

Lawa (Jav. lawang), poort van een erf

of benteng.

Lawili, borst; van eene slagorde: het

centrum.

Lawa (Mal. kalabu), vaal, aschgrauw,

van een paard; lawu witja = Md], kalabu

putih; men zegt ook; lawu meè, lawu kola,

Lawul, soort gierst, in het Mal. kedelè

genoemd.

Lebe (Mal. lebeï), benaming van een

prieslersoort, onderscheiden in : lebe nae

en lebe loi of tjèpe lebe; zij sluiten de

huwelijken en staan de dorpshoofden (gafara)

bij in de rechtspraak.

Lede, soort aardvrucht, in het Mal.

gadung geheeten.

Lèka (vgl. Jav. lingkab?), = hengga,

maar eenigszins grover; lèka asa
f

den

mond openen.

Lèko (vgl. Jav. lengkoq, krom; Mak. lékó),

mpaa lèko, valsch spelen.

Lela (vgl. Bul. ranina, Tuinpak. lalaina),

blad, alléén gebruikelijk als hulptelwoord

bij het optellen van bladeren, erz. ; bijv.

róo wunta sa lela, één kapasblad ; wdri

sa-lela, een bladzijde (van een boek) omslaan.

Lele (Bal. lèleng), schuin, hellend, afloo-

pend, bijv. een weg; schuin of scheef staan.

Leli (vgl. Mal. lïlih en luluh), uiteen,

opgelost, versmolten ; sarae kina sara ba oi

na-leli mena sarae ede, als zand met water

in aanraking komt, valt het geheel uiteen

;

leli wie UU, gesmolten als was; vgl. lelo.

Lelo, geheel en al stuk, verbrijzeld

;

na-hina upa-ku ana udi aka-n de, ede-ra

made lelo kai-na, en (de buffel) trapte op

het jong van den leguaan, waardoor dat

geheel vermorzeld werd en stierf; na-waü

lelo saraa edi-na hina ba ruwi rangga, en

zijne voelen waren geheel en al gewond

door de doornen van debidara; na-waü-ra

lelo bune santïka dia, (zijn sarong) was

vol gaten alsof het een net ware ; lelo ade

of lelo lèko, bedroefd, treurig, wanhopig;

vgl. leli.

Lela (vgl. Bul. lumelo), verlangen, be-

geerig, begeeren; tama? aö-na lelu ro nae

nee, lama* beteekent begeerigheid. Ook:

met lusten, van eene zwangere vrouw.

Leniba (Mak. lembard), dragen met eene

bamboe over een of beide schouders ; bè-bè-

du da-waü-na ngdha na-kau-du lemba waa

mena di uma döho-n, al wat zij niet kon-

den opeten liet hij hen met eene bamboe

naar hunne huizen draden.

Lemuantaro, soort plant,
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Lembo (vgl. Mal. lebar), breed, bijv. een

zeil, eene vlag ; ake uku bandera lolu singku

luru ndru-na, lembo-na duwa singku turu,

de afmetingen van de vlag moeien zijn :

de lengte 5 en de breedte 4 singkoe loeroe's

(vgl. singku); lembo ade, geduldig, geduld.

Leme, scherp; na-kaniku sapatu-n kombi

wdra ruwi ro hadju maleme-leme di oi,

hij trok zijne schoenen aan, omdat er wel-

licht doornen of scherpe stukken hout in

't water lagen ; kalome, scherp maken,

slijpen; sampari madumpu kaleme-pu, slijpt

de krissen, welke bot zijn.

Lempasowa, djanga malempasowa, kui-

ken; ook gebezigd voor een kind.

Lèng'a (vgl. dinga), makker; hasad aö-na

na-bawa mpa ade-na dei lènga-na, hasad

wil zeggen : dat men ijverzuchtig is op

zijne makkers.

Lenggo, eene rijstschuur met hoog op-

loipend dak; vgl. djompa.

Leng'g'O, I. (Mak. lenggó), mpaa lenggo,

dansen, vgl. rebo.

II. hoog; hadju malenggo , een hooge

buom; doümalcnggo, een groot, lang mensch.

Lèngi, lekken, bijv. van een dak gezegd;

vgl. tri.

Lento, lenio nggala, het gedeelte van den

ploeg, dat de landman vasthoudt.

Leo (Mak. si-leyo) = liri I. ; nahi sa-

leo = nahi sa-liri, één betelpruimpje.

Lepe, geheel omgevallen, bijv. de rijst

op het veld.

Lepi, met geweld en om strijd iets weg-

nemen of ontrukken.

Lere, een groot soort van katjang.

Lète, in de zon zetten, in de zon droogen.

Lètjo (Mak. leljó), polijsten; lètjo kalino-

pu, polijst het glad.

Lèto, binden, vastbinden; lèlo di fuu

hadju, aan een boom vastbinden; vgl. diki,

pele.

Lewa, I. (vgl. Jav. lawan en Mak.

ewai), strijden, oorlog; hidi lewa kai of lewa

kai, slagveld; lewa ro laka, twist, ruzie.

II. (Mak. idem), in evenwicht, bijv. een

vaartuig.

Lewi, tuin ; ngdha-mu wuwa hadju ede,

lewi doü raa-kanahu, eet gij vruchlen, dan

zijn ze uit een andermans tuin, welken

gij u toegeëigend hebt.

Lihu, soort van houten rugsteunsel bij

het weefgetouw, in het Mak. boko boko

genoemd.

Lii, weeken, geweekt worden.

Liki, I. met de nagels knijpen.

II. sa-liki = saloi, een weinig.

Lili, I. (Mal. Min), was; ilo HU, was-

kaars.

II. indompelen.

III. (Mak. loilsi), kapas zuiveren van de

pitten ; ook het werktuig, waarmee men

die bezigheid verricht.

Lima (Mal. enz. idem), vijf; vgl. rima.

Linibi (Mal. balimbing), soort vrucht.

Lindo, (vgl. Bug. linrang), wild, niet

tam, schuw; sahe lindo, wilde buffel.

Ling'ga, I. kussen, hoofdkussen; lingga

pohu, rolkussen.

II. helder, van een geluid; met een helder

geluid, bijv. biyola malingga.

Linggi, (Mal. lingkar) oprollen, ineen-

rollen, bijv. een touw; linggi ro lake,

idem. Wordt ook als hulplelwoord ge-

bruikt : rante upa linggi, vier stuks ket-

tingen.

Lingi, verlangen naar iemand; lingi

ro samada ade-na labo ina-r-ama-na, steeds

verlangen naar en denken aan zijne

ouders.

Lino, I. (Jav. lunju), glad; \«\.kölju,ngiri.

II. (Mak. idem), windstilte.

Linta (Mal. linlah of halinlah; Mak.

alinla), bloedzuiger.
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Linti
,

(Daj. lenlo), opschudding, ge-

druisch, in opschudding zijn
;

(vgl. ngango);

kalinti, in opschudding brengen; ai na

nangi kalinti kampo, ween niet zoo

hevig dat gij de buurt in opschudding

brengt.

Lintji, pit ; lintji ivimfa, pillen van de

ka pas.

Lipi, I. (Mal. lipal), vouwen; ook om

het veelvoud aan te duiden: ini lipi,

zesvoud.

II. schouder.

Lira (Jav. walira), weverspoel.

Liri, l. = leo; nahi sa-liri, een pruim

sirih.

II. di liri, juist op de plaats van iels,

juist op (aan, bij, enz.); ede-r lèlo pèle kai

ana sangadji ede di liri hadju ra pèle kai

la Kalai aka-n de, daarop werd de prins

gebonden aan den boom, waaraan te voren

Kalai gebonden was geweest; iviiku dei

liri tuta maru-kai doü ra-ngaha ba nggeya,

leg het aan het hoofdeinde der slaapplaats,

gebruikt door hem, die door een vampier

verslonden is.

III. liri-na of liri-n, het moet wel,

natuurlijk.

Liro (Mangg. leso Bul. endó) , de zon.

Liwa, zwemmen, overzwemmen; liwa

labo kapenla sa-dompo, met eene plank

zwemmen; liwa mbere, eene overstrooming

(d. i. eene door overstrooming gezwollen

rivier) overzwemmen.

Liya, alleen gebruikelijk met de ont-

kenning; doü madaliya, een onbeleefd

mensch; wali liga-na dei, zonder beleefdheid

of eerbied zijn jegens.

Loa, losmaken, bijv. iemand die gebon-

den is; saloa, losgeraakt zijn.

Loba (Mal. lobak), raap.

Lobe, afdecling, sluk (vgl. lobe); lanle

sa-lobe, één stuk mat.

Lodja (Jav. Mal. layar, Bug. ladja), zeil,

zeilen; lodja malem bo, een breed zeil; wali-

pu sa-bune lodja lao dri-na, nog niet lang

waren zij naar buiten gezeild.

Lodjo (Mak. lodjong), soort bak.

Lolri, braken, uilbraken.

Loho, I. veelvuldig en algemeen, bijv.

een vruchtensoort als de tijd van 't jaar

daarvoor aangebroken is.

II. krom, gebogen? sintji sa-loho, één ring.

III. ook lohor (Mal. Arb), de waqlu

lluhur.

Loi, geneesmiddel, medicijn; genezen;

behandelen ; ook buskruid
; pili tuta ake

loi-na, voor hoofdpijn is dit het genees-

middel; nggdra na-supu-sa ta-loi-ku makai

enz. indien hij ziek is, moet hij hem ge-

nezen met enz, ; ana bedi sa-buwa, loi sa-

laka, één kogel en één lakar (soort maat)

kruit.

Loke (vgl. Bug. en Mak. luka) losmaken,

bijv. een kleedingsluk, een doek; open-

maken bijv. eene schelp.

Loki, • achtersle, partes posteriores,

onderste deel; loki mangkö, de bodem van

een kopje.

Löko, buik; isi löko, ingewanden; löko

kangge, het binnenste der vingers; naelöko,

zwanger. Vgl. Sikka lekeng, maag.

Lonibo (vgl. Bug. salowong), bedekken,

toedekken, sprei.

Lomo, bij wij f. (Vgl. Mak. lömö).

Lona, (vgl. röna en Bul. lolona, stengel),

hulplelwoord, bij het samenlellen van lang-

werpige voorwerpen; als: boomen, lansen,

messen, enz. hadju sa-löna, een boomstam;

ilo UU pidu Una, zeven waskaarsen.

Londe = uta, visch,

Londo, afdalen, naar beneden -gaan;

la-londo-sa awa dana, indien gij afdaalt

(uit uw huis); londo di lopi, schcepgaan;

kalondo, doen afdalen; bijv. kalondo wuiva,
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de vruchten naar beneden doen komen

(z. v, a. naar beneden werpen).

Longa, met openingen, niet dicht ; v. d.

schaars, zeldzaam.

Longga (Mak. longgd, een reus), een

fabelachtig groot dier.

Longg'0 (Mal. lunggar), los, ruim ; sa-kimi

malonggo, ruim een handvol.

Löo, I. gat, opening, bijv. in den

vloer.

II. naar beneden werpen, laten vallen;

löo-pu wuwa niu, werp de klappers naar

beneden; ta-löo mbia-ku rowa ede, gij moet

den pot stuk werpen.

III. aanklagen.

Lopi (Bug. idem), vaartuig, prauw.

Loru, oppassen, verzorgen, bijv. een

klein kind.

Lösa, uitgaan, naar buiten gaan; luu

voalu do, lösa watu da, ingaan aan den

zuidkant en uitgaan aan den noordkant;

daa dengga lösa (raa) ede, het uitkomen

(van hel bloed, de bloeding) houdt niet

op: kalösa, doen uitgaan, lossen, bijv.

een pand, opbrengen, bijv. belasting.

Lowa, I. kunnen, bekwaam zijn, be-

kwaamheid, in staat zijn, lowa nggdhi,

kunnen spreken ; doü malowa, een bekwaam

man ; samporona lowa rumata, volmaakt is

het kunnen (onbeperkt is de macht) van

den Heer; voati lowa-ku tuu, ik kan niet

opstaan, wati lowa-na sanggori, het kan

(wil) niet losgaan.

II. een boom (Mal. tengkulun).

Lowi, koken, bijv. visch, groenten;

lowi wanle, afkoken.

Luba (vgl. Jav. deluwang), papier, meestal

slechts van gekleurd papier gezegd ; luba

mpaa, speelkaarten
;
pad/u luba, een papie-

ren zonnescherm.

Luku-lèko (vgl. lèko) = biko-bako.

Lulu, — fdre, rijststoppels.

Luma, komt voor in verschillende titels

als: bumi luma, djena luma, nenti luma.

Lumba, tegen iets aanstooten of loopen,

door iets heen waden; vgl. rumpa.

Lupa, soort plant.

Luru (vgl. Mak. kalurü en Bug. lülung),

oprollen.

Luu, ingaan, binnengaan; bakai-du raa-

lösa kai-mu, ededei mandai luu kai-mu.

van waar gij uitgekomen zijt, moet gij

ook weder irgaan; kaluu, doen ingaan,

indoen, ta-kaluu mena-ku de ade rowa bou,

gij doet alles in een nieuwen pot.

Luvva, I. (Mal. luwar), builen; alleen

gebruikelijk in; dri luwa, vgl. dri I.

II. uitstorten; sa-buwa (au nde luwa

tjura kat isi guni ede, een bak om daarin

den inhoud van den zak door elkander

uit te storten.

Ik/Ê-

M, verkorting van mu; djdra-m, voor

djdra-mu, uw paard.

Ufabu (vgl. Jav. labuh, dawuh, Sumba,

nabu), vallen; ndedenggdhi-na, hengga-naasa-

na labo mabu-na mpara dl dana, ede mpara

made, aldus sprekende, opende (de schildpad)

den bek, viel op den grond en stierf toen.

Ulada, I. (Mal. mata), oog, vgl. mata,

II. (Mal. menlah), niet gaar.

III. (Mal. madat), toebereide opium.

Made (Mal. mali, Mak. mate), sterven,

uilgaan van een licht; dood; vgl. hade.

Madja oimadja ade, beschaamd, schaamte

;

daa madja ro lani-na ade-mu kanahu-mu
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ntau-na doü, gij schaamt u niet en ziet er

geen bezwaar in u het eigendom van een

ander toe te eigenen; kamadja, beschaamd

maken, schande aandoen.

Madjakani (Bug. idem), soort plant.

Madjakale (Bug. madjakaling), soort plant.

Madju (vgl. Jav. mendjangan?), hert.

Mafaka (Mal. Arab. muwdfaqat) , be-

raadslagen.

Magari (uit het Arb.)de waktoe magrib.

Mai (Bul. mei, Toumpak. mai, komen,

Mak. mae, Bug. mai, Mal. mari, herwaarts),

komen, terugkomen ; tjumpu-ra; nde pala

wara sa-buwa doü wati-pu lowa-na mai ba

supu pilt löko-na, zij zijn er allen ; éen

persoon slechts heeft niet kunnen komen

wegens buikpijn; ndai katebe kat masa

ra-kimi-ku mamai-ra nipi, om dik te maken

het geld, dat wij in de hand houden en

dat komt dun te worden (dat dun wordt) ;
—

mai-ra of mai ook: welaan 1 komt! (Mal.

mari-lah); mai-ra ta-lao kada lampa, laat

ons gaan! mai, evenals het Mak. mae,

na enkele woorden: derwaarts, bijv. awa

mai= awa II. ; ka mai = ka of aka, bijv.

doü siwe ka mai, die vrouw ginds; dei

mai bili ede, daar in de kamer; dri

mai, behalve; mai kai-ra ndede-na meestal

verkort in: mai ka-ra ndede-n of: mai ka

ndede-n, waardoor iets aldus komt te zijn

= omdat, want; ku-waü-du tjempe kai

ivuwa hadju ba lamada mai ka-ra ndede-n

ana-m na-nangi nee voeli wuwa hadju, ik

heb ze verruild voor vruchten, omdat uwe

kinderen huilden om vruchten te koopen;

kamai, doen komen, spec. een bevel doen

toekomen, bevelen ; kamai kai ba nahu

nggömi: lao ngupa weya-pu nahu nasi, ik

heb u (daarom) doen komen : ga een vogel

voor mij zoeken.

Maka, dans, dansen, in 't algemeen, maar

't meest voor een wapendans gebruikt.

TÉRH. BAT. GEN. XLVIII.

Maki = hompa, vermoeid; dikwijls met

hompa verbonden.

Maladi (Jav. laleng, Bug. lalalang), brand-

netel; maladi dra, soort plant, van welke

de bladeren dezelfde eigenschap hebben als

de brandnetel.

Maladju (Mal. malayu), Maleier, Maleisch

;

kampo maladju, Maleische kampong (Kam-

pong malayu gelegen in het gouvernements-

gebied op Bima).

Malaeka (Mal. Arab. malaikat), engel.

Malama (het Mal. malam), nacht; alleen

gebruikelijk in malama djumad, de nacht

van Donderdag op Vrijdag; vgl. ngadi.

Malasi, benaming van de bamboe waar-

mede de vloerbalken gebonden worden;

malasi santé, naam der bamboe waarmede

de santé gebonden worden.

Male, verwelkt, bijv. eene bloem.

Malenianggi, half opgedroogd, nog

vochtig.

Mama (Mal. mamah, kauwen ; Mak. mama,

sirih), a kauwen ; b = nahi, betel ; mama
nahi, sirih kauwen; mama wanga madju,

op hertenhoorn kauwen ; mama sa-liri, één

sirihpruim; mama ro isi, de ingrediënten

voor eene sirihpruim.

Mambe, zwak; bijv, een geluid, ook

zwakjes, onwel.

Mami, gaar; kamami, gaar maken; böngi

ro uta ake na-kau-ku kamami, hij beval deze

bras en visch gaar te koken; ntjango

kamami, gaar braden.

Mampa, uitroep om een paard te doen

stilhouden; kamampa, een paard doordien

uitroep stil laten staan.

Manda, I., kalo manda, soort pisang.

II. eenigszins bedwelmd, zooals bijv.

iemand, die opium gebruikt heeft.

Manena, soort hagedis.

Man g-ga, I. anker.

II. = hangga,

\
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Mangge, tamarinde,

Manggi, langzaam, traag; vgl. mani.

Manggusta (Mal. manggistan, Sund. mang-

gu), soort vrucht.

Mangke, stooten, met de hoorns stooten

;

ra-mangke ba sdhe, door een buffel gestooten.

Mangkö (het Mal. mangkoq), kop, kopje.

Mango, droog, opgedroogd; v. d. èse

mamango, op het drooge, op den vasten wal,

aan land ; mango wöo, droog van keel, d. i.

dorstig, dorst; ina samango, drooge min;

vgl. ina sambètja.

Mani, I. (uit 't Arab.), sperma genitale.

II. zeer langzaam, traag bijv. een mensch,

of een paard; vgl. manggi.

Manika (het Mal. Tam. mdnikam), robijn,

edelsteen.

Mani sa (het Mal. manisan), confituren.

Manta, I. soort eetbare aarde.

II. verzadigd ; manta ade-ku ngdha, ik

ben verzadigd van het eten.

III. vast, stevig, niet papperig en toch

ook niet taai, bijv. vleesch of eene vrucht;

vgl. kilu.

Mantari (het Mal. Sanskr. mantri), deze

titel wordt naast de zuiver Bimaneesche

titels: tureli en djaneli gevoerd door de

rijksgroolen.

Mantaro (het Mal. mantros, verbastering

van het IIoll.), matroos; vgl. sawi.

Mantau, soort boom, in 't Mal. njam-

phmg genaamd.

Mante (Arab. mantïq), logica.

Manti = fali (Bul. manli, mati), hakken,

bijv. hout.

Mantja, tante; vgl. ina.

Mantji (Jav. mangsi), inlandscbe inkt.

Mantjöro (Bug. wolö, snot?), verkouden,

verkoudheid.

Manusiya (Mal. Sanskr.) mensch, dik-

wijls met doü verbonden.

Maö, oi mamaö, brak water.

Mapu, lenig; kamapu, lenig maken; nde

pala na-kara-kiro mena weki-ku, ede asa{l)

nee mai kamapu kai weki-ku, mijn lichaam

is evenwel geheel en al stijf, daarom kom

ik het lenig maken.

Marakani, (vgl. kani), gereedschap, ge-

raad; kau-pu ndawi garagadji ro sa-mena-na

marakani nee ndawi kai lopi, laat hem eene

zaag vervaardigen, benevens alle gereed-

schappen, welke er noodig zijn om een

vaartuig te bouwen; marakani maru kai,

slaapstede; marakani doü möne = ree;

marakani djawa, specerijen.

Maradeka (Mak. idem, Mal. mardahika),

vrij, een vrije; kamaradeka, vrij maken.

Mariya (Mal. mariyam), kanon.

Maru (vgl. Jav. udjur, Mak. undjurü,

Bug. udjü), uitgestrekt liggen, v. d. slapen;

nlika na-èda mpara wunga maru ngèpa-na

awa fuu dobu, (de vorst) kreeg hem plot-

seling in het oog, terwijl hij recht uitgestrekt

liggend, zich onder het suikerriet verborg;

hubbu-nnidmi aö-na tjaü makamböto-mbóto

maru, hubbu-nnidmi, beteekent er van hou-

den om zeer veel te slapen ; kamaru weki,

zich slapend houden. Vgl. karu.

Masa (Mal. mas of emas goud), geld; —
loi, klein geld; — bura, zilvergeld; masa-

ngganga, goud; vgl. ngganga; kalo masa,

Mal. pisang mas.

Mata (Mal. mata, oog ; vgl. mada), alleen

in overdrachtelijke beteekenissen gebrui-

kelijk ; bijv. mata garagadji, tand van eene

zaag; mata sintji, steenen in een ring.

Mate, ua mate, oude pinang (vgl. möro)

;

na mate kölo, halfoude pinang.

Matja (Jav. matjan), tijger.

Matji (Mal. manis met omzetting van

de s), zoet.

Matjo (Jav. Mal. patjol), soort schop

of spade.

Matu (Mal. Tam. metu), karaat.
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Maü, mak. getemd, van een dier; zacht,

mak, van een mensch; ook: gewend zijn

aan iets.

Mawa, I. gapen ; vgl. anga.

II. oi mawa (Mal. ajèr mawar), rozen-

water.

Mawo = busi, koud, bijv. van spijzen.

Mawu (Mal. maboq), dronken; na-waü-ra

mawu une doü raa manöno luwa, hij is dronken

gelijk iemand, die palmwijn gedronken heeft.

Meda, wolo mawaü-ra meda, gezuiverde

kaloen.

Medi (Jav. ngantih), spinnen.

Meè, zwart; sameè, zwartachtig.

Meha (Jav. wirang?), = madja, be-

schaamd, verlegen ; meha word dikwijls

met madja verbonden.

Mèlie, hoesten, hoest; vgl. Jav. ngekes.

Mèke = sapahu (vid. pdhu); na-mèke-ku

pdhu ama-na, hij gelijkt op zijn vader.

Wordt ook van levenlooze voorwerpen

gebezigd.

Mèku, ingevallen, bijv. de wangen; (vgl.

Mal tjekung).

Melu, I. gevoelen, ondervonden; melu-

mu ra-rawi ndai-mu, gij ondervindt (de

gevolgen van) hetgeen gij zelf gedaan hebt

;

melu-pu = het Mal. biyar-lah, laat!

II. mbdru mehi, zie mbdru.

Mena, met zijn allen, gezamenlijk; sa-

mena-na, alle (vgl. Bug. manang); verder

in het algemeen gebruikt om een meer-

voud aan te duiden (ook van twee personen

of zaken) ; kamori mena waü-pu doü mara-

made, maak de gedooden allen weer levend

;

sa-menana doü, alle menschen, de menschen

;

lao nuntu mena kai sa-mena-na raa-rawi-na,

alles wat hij verricht had, ging hij verhalen.

Mène, kleine vischjes, in het Mak. lure-

lare geheeten, welke gebruikt worden bij

de bereiding van de bekende Makassaarsche

roode vischjes.

Mènga, I. vuil in de oogen.

II. in nèfa ro mènga = nèfa.

Mèngi (Jav. Mal. wangi; Bug. mongi),

geurig, welriekend.

Mentja (Mal. mentjak), mpaa menlja,

zwaarddans, een zwaarddans uitvoeren.

fflèpe (vgl. Jav. kempes), slinken.

Meti, schorpioen.

Metji (Jav. asih, Mal. kasih, Bug. mase),

beminnen, liefhebben, liefde; mametji

duniya, die de wereld lief heeft; djdra

metji-na, zijn geliefd paard.

Mibi, op iets uitsluitend en nauwkeurig

achtgeven : ndawi kamibi-mibi-pu, doe het

met zorg!

Midi, stil zijn, stil zitten of blijven zitten,

rusten en v. d. zwijgen ; doü matoi-toi na-

ngawa sara lanaö tunti, na-midi ro maü, in-

dien kinderen schrijven willen leeren, moe-

ten zij stil en gehoorzaam zijn ; midi mboha,

midden in blijven zitten; kamidi, stil doen

zijn, tot rust brengen; kamidi weki, zich stil

houden, en v. d. zooveel als : zich verbergen

;

kamidi weki èse ladja, zich boven op zolder

verbergen.

Mika, iemand iets verwijten, iets voor

de voeten werpen ; ai-na mika ina ro ama-

mu (of labo ina ro ama-mu) ba supu wdra-na

karawi-mu mataho didoü duwa-na, werp uwe

ouders nooit het goede, dat gij jegens hen

verricht hebt, voor de voeten : vgl. hambu.

Mila, naam van een kleine bamboesoort,

in het Mak. bulo karisa genaamd.

Illimi, zinken, verzinken ; mu-mimi-ra

dei mbti, gij zult in de zee verzinken;

ta-lodja lao del-sa la-mimi made indien

gij naar binnen zeilt, zult gij verdrinken;

mimi mada, duizelig,

Mina (Mal. minjak), olie.

Mintji, duf, goor, bedorven, bijv. rijst;

(vgl. Mal. basi).

Miri (wel uit het Mal. miring),raimiri,
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met een onvasten stap loopen , telkens

overhellen.

Miro, rotan (vgl. Bug. lauro?).

Mito, alléén gebruikelijk in mee mito,

pikzwart.

Möbo, knop, bloemknop. Vooral ook

gebruikt als hulptelwoord, wunta djumpaka

pidu möbo, zeven tjampaka-bloemen.

Möda, verdwijnen, verloren gaan, weg

zijn; ntika na-möda mpara di woha kola

ede, plotseling verdween het, midden in den

vijver; möda aka{l)-na, hij verliest het

bewustzijn, zijn bewustzijn gaat verloren;

kamóda, wegmaken.

Móda (Mal. mudah), gemakkelijk; v. d.

möda of möda-ka, of möda kimpidi, opdat

;

(vgl. ka enz. en het Mal. mudah-mudahan)

;

palula ndei kani-na móda-ka ai-na hina ba

ravoi doü, voorbehoedmiddel om gedragen

te worden, opdat men niet door betoo-

vering geraakt kan worden; waa weki ita

ruma-ku mèda-ta nlanda ro liyo ravoi ede,

maak u op, opdat gij deze zaak ziet en

aanschouwt ; kamóda, gemakkelijk doen

zijn, v. d. zich iets gemakkelijk maken,

iets zonder de noodige aandacht verrichten.

Möke, in iets zien; móke dei kita, in een

boek zien; doü mataki móke, zij, die gewend

zijn (in de boeken) te kijken, z. v. a.

wichelnars.

Mol 11, de maand Moeloed.

Möne (Mak. burane; Bug. worowané),

mannelijk; doü móne, man.

Mono = omba

Montja, geel; ook gebezigd van de huid-

kleur der inlanders.

Möo (Mak. momoró?), zacht.

More (Mal. bulat), rond, rond van om-

vang, bijv. zooals de stam van een klapper-

boom ; sa-more doü, een lengtemaat, zoo groot

als de breedte van het lichaam en één arm.

Mori, I. (Jav. hurip, Mal. hidup), leven;

ku-dödo wdli weya-ku ndru wali mori-na, ik

smeek (bid) bovendien dat hij een lang leven

moge hebben ; doü labo-na waü-ra made mena,

nee rato mpa mamori, al de volgelingen

kwamen om, de prins alleen bleef in 't

leven; kamori, levend maken; samori,

umbu samori, levend begraven.

II. (Mal. Arab. murid), gewoonlijk met

ana verbonden, ana mori, leerling.

Möro, I. groenachtig, v. d. ua möro, jonge

pinang; kaleya möro, met groenachtigen

glans schitteren; djao möro, donkergroen.

II. opwinden, bijv. garen.

Morotaba (Arab. Mal. martabat), rang,

plaats.

Mèti, zee; doü mamöti djdla, zij die het

net in zee brengen, gaan visschen.

Mötji en kamötji (vgl. Jav. buntel), in-

pakken, bijeenpakken , wegbergen; lat

taratui waü-ra mötji, de ingepakte goederen

opnemen ; kamötji pu ringgi ake, berg deze

rijksdaalders weg; kamötji weki, zich bij-

een pakken, zich concentreeren, bijv. eene

slagorde.

Moü, afvallen bijv. bladeren, uitvallen;

pili tuta maüne santika mamoü isi mada,

hoofdpijn, alsof de oogappels (uit het hoofd)

zullen vallen.

Mu (Mal. enz. idem) = verkorte vorm of

genitief van het voornaamwoord van den

tweeden persoon.

Mubii (vgl. Mak. Bug. labü, meel ; Jav.

bubuk, tot poeder), vergruisd, tot stof en

v. d. meel; het meelarhtige gedeelte van

eene vrucht; kamubu; vergruizen, vernie-

tigen, bijv. een land.

Mndi, alléén in udi ro mudi; in ver-

halen = udi.

Mndja = tune, groote pot om bijv. water

in te bewaren.

Mudn (vgl. Bug. tutung), afbranden, ver-

branden; na-mudu-ra rasa, mpoi mpada
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mena uma ngdha ba afi, de stad brandde af;

alle huizen werden door het vuur verslonden.

Muhe-make, voortdurend in beweging

zijn, zich heen en weer wiegelen of

schudden.

Muna (Mal. tenun?), weven.

Mundo, wijd geopend (van de oogen).

Mnndii, mëlati.

JHura, uitplanten, bijv. de bibit.

Muri, klein soort fluit,

llusu (Mal. musuh), vijand, beoorlogen;

vgl. bae, lewa.

IMIb.

Mbaa, I. jaar; upa mpuru mbaa ntoi-n,

veertig jaar lang.

II. ziekte, meestal voor uitwendige

ziekten; mbaa mada, oogziekte.

Mbadju, stampen, bijv. rijst enz.; pala

la Mpano wunga mbadju-na mubu, Mpano

nu, was juist bezig met meel stampen.

Mbai, bedorven; ku-neè dodo wuwa föo

mambai-mbai di lewi ila ruma-ku, ik smeek

om eene mangga, al is 't ook eene welke

bedorven is, uit den tuin van uwe Majesteit;

woü mbai, stank.

Mbai (Mal. buwaya), kaaiman.

Mbako. koken, spec. rijst koken, (vgl.

lowi); wdra böngi ade balase-ku ake nee

kau-ku mbako, in mijn zak heb ik rijst

welke ik wil laten koken; bè-du sewi-na

ta-mbako-ku labo böngi, al wat er over is

moet gij met bras koken.

Mbala, spoor, voren, sporen dragen

van iets; mbala ntjai, spoor van een weg;

au-tji haba(f) mai kai nggomi mandinga

labo waü-ra mbala-mbala sarumbu-mu ake ?

ntjambe kai-na: mai kai lamada raa-lambo

ba rahi-ku; wat komt gij hier doen terwijl

uw lichaam vol sporen is (bont en blauw

ziet); zij antwoordde: ik kom, omdat mijn

man mij geslagen heeft; lambo kambala,

slaan, dat het sporen nalaat, z. v. a. bont

en blauw slaan.

Mbale, dikwijls, meestal, gewoonlijk;

gradlab aö-na mbale kapöro kbne daa mapatu,

gradlab beteekenl: herhaaldelijk toornig

zijn, al geeft het ook geen pas ; katowa ra-

mbale kandeu kai ana ede, de pot, waarin

het kind gewoonlijk gebaad wordt.

Mbali, I. (vgl. Mak. bali en maliyang;

Mal. kumbali), terugkeeren ; au-du raa-rawi-

mu na-dula deï ra-hidi-na, au-du raa-rawi-
• • •

mu na-mbali deï weki ndai-mu, al wat gij

verricht hebt (van tooverij) keere op zijne

vorige plaats weder; al wat gij verricht

hebt, keere tot u zelf terug: kambali =
bali, doen terugkeeren; kadula ro kambali

ntau doü ai-na kaduha, verzet u er niet

tegen om het eigendom van anderen te

doen terugkeeren (terug te geven).

II. = mbale; na-tjaü-ku mbali dóho labo

doü matuwa-tuwa ro dli(m), hij houdt

er van om dikwijls met oudere en wijze

menschen samen te zijn.

III. mbali-elo (vgl. elo en Mal. balik),

onderste boven.

IV. mbali-mbuwa, veranderen; ai-na

mbali-mbuwa ade-mu, laat uw hart niet

veranderen ; nggdra na-midi sara, na-daa-

mb'ali-mbuwa-ra dosa, deï ai-nai kiydma

na-raka mpara naraka siksa, als hij maar

rustig voortleeft en zijne zonden niet ver-

anderen, zal hij op den dag des oordeels

de hel met hare straffen verkrijgen. (Het

eerste deel der samenstelling komt weer

met Mal. balik overeen).

Mbalo, eenigszins warm, lauw; walt

hengge-na, ku-dama weya-ku weki-na wali

kbne mbalo-na, zij heeft geen koorts, nu
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ik haar aanraak, voelt ze zelfs niet eenigs-

zins warm.

Mbalu, krom bijv. een stuk hout.

Mbana = pana.

Mbangg'a, made—, heelemaal dood; hadju

sa-mpuu mawaü-ra made mbangga, een boom

welke geheel en al dood is, zoowel de

takken als de stam; ook gebruikt voor

sterven van vele menschen tegelijk.

Mbangi, opperhoofd van minderen rang:

mbangi-ku bata Nggampo , nenti luma ndai

sapatu-na maiebe, onze hoofden, de bata

Nggampo en nenti luma zullen (den vorsl)

tot stevige schoenen zijn.

Mbani, I. (Mal. barani, Jav. wam), moedig

van dieren ook: woest; (di naraka) sa-

mena-na binata mambani ndai makanljöki,

(in de hel) zullen alle woeste (wilde) dieren

hem plagen.

II. gemelijk, kwaad zijn met iemand.

Mbanta, recht uitgestrekt houden; na-

tundu mbanta hadju malabo amu ro sanga-n

ake, hij droeg den boomstam met wortel en

tak recht voor zich uit; sambanta, recht

uitgestrekt liggen ; na-èda mpara doü siwe

mawaü-ra made sambanta di woha ntjai,

hij zag eene doode vrouw recht uitgestrekt,

op den weg liggen.

llbara, I. verrot, stinkend.

II. mbdra-mbunlu= mbunlu, opgezwollen.

Mbari, I. dronken, dronkenmakend; wdra

mbari-na ba bembe, hij is dronken van de

katjoeboeng; kadi-na edja ro mbari-na lede

het jeuk veroorzakende van de kaladi en

het dronkenmakende van de gadong.

II. mbari-rihu, geheel omgekeerd (vgl.

mbali); mbora pdhu di ngqömi, mbari-rihu

ade nahu, als uw aangezicht verdwenen is,

verandert geheel mijn hart.

Mbaro, reinigen, spec.= het Arb. istindja.

Mbarn, I. jong, ongehuwd (vgl. bou).

II. (Mal. balu enz.), ter onderscheiding

meestal mbaru mboha, van echtgenooten

gezegd van wie het huwelijk ontbonden

is en wel in 't bijzonder mbaru melu, man

of vrouw, waarvan het huwelijk door echt-

scheiding ontbonden is; mbaru kahi, we-

duwnaar, weduwe.

III. mbdru-mbanta, overal verspreid of

door elkander liggen, (vgl. mbanta); fuu ha-

dju raso mena, mbóo mbali-elo-na ro mbdru-

mbanta-na ra-boo ba rido-mu, de hoornen

liggen alle ondersteboven en door elkander

door uw schoonzoon omgekapt.

Mbasi-mbasi (Mal. bangsi), soort van

kleine fluit van bamboe.

Mbau, steeds verbonden met rondo; bijv.

na-waü-ra mbau rondo, zonder nut, ijdel,

bijv. woorden of een werk.

Mbè, het geluid van eene geit, ook ge-

bezigd om eene geit te roepen; kambè,

blaten van eene geit.

Mbeè (vgl. mbè en Mak., enz. bembe), geit.

Mbeï (Mal. beri, enz.), geven; nggdra

ta-nee sa mbeï doü ndei kani-na möda-ka

ai-na hina ba rawi doü, indien gij iemand

iets wilt geven om te dragen, dat hem

behoedt tegen tooverij enz. ; nahu nee ma-

mbeï-mu sintji inta, ik zal u een ring met

diamanten geven.

Mbèlto (vgl. Mal. bengkok, Mak. beko),

krom; beti raa-ldra nawaü-ra mbèko, de

uitgespannen lijn is krom geworden.

Mbembe, sik, bijv. van eenen bok.

Mbèna, bleek (vgl . Mak. palisd, Jav. biyas).

Mbeng'g-e, krom.

Mbenti, — wolo, kapas zuiveren met

den boog.

Mbentjo, ongelijk, niet goed, bijv. een

cirkel.

Mbere, overstrooming (Jav. bandjir?).

Mbètja (vgl. Bug. pitja); nat; faralu-na

ndeu na-mbetja mena sarumbu-ta ba oi,

het is verplicht bij het baden dat geheel
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uw lichaam nat wordt door het water;

sambètja in ina sambètja = ina makasusu,

zoogster, min (vgl. ina samango op mango).

Mbewa, zwaaien met de armen, met

een doek.

llbewi, krom, verbogen.

Mbia, stuk, gebroken van glas- en aar-

dewerk enz., in beteekenis hel Mal. petjah

(vgl. mbisa, I.) ; ndadi mbia karunu unepingga,

zoodat het geheel in stukken gebroken is,

gelijk als een bord; waü kamubu weya

rasa-na, karunu ro mbia-na, nadat hun land

geheel vernietigd en verwoest is ; mbia lopi,

schipbreuk; ai mambia, avond (vgl. ntjii);

ba bau wati ntene kai-pu mai-na saraka

mbia ai ake, waarom is hij nog niet ge-

komen, het is toch reeds avond geworden?

Mbintja (vgl. Bul. bentjah, vergaan),

rot, niet gaaf van hout, bouwvallig van

een huis; ndai ruma kali mamai kasampu-

sampu edi di uma mbintja lamada ake,

het is mijnheer de Kali zelf die zijne

voeten komt smerig maken (die zich verwaar-

digt te komen) in mijn bouwvallig huis.

Mbira (sa-mbira, duwa mbira enz.), hulp-

telwoord bij het optellen van matten enz.;

vgl. wira.

Mbiri, — tuta, het hoofd schudden.

Mbisa, I. stuk, afgebroken ; ede-ra mbisa

kai ai raa-diki kai, daarop brak het touw,

waarmede hij gebonden was; danda-na

waü-ra mbisa, het ankertouw is gebroken

(vormelijk = Mal. petjah),

II. flauw vallen, buiten kennis raken;

ntika na-èda-du wei-na wunga mbisa-na,

ede-ra weha kai oi mawa, karète weya kai-

du pdhu-na, toen hij zijne vrouw buiten

kennis zag, nam hij rozenwater en be-

sprenkelde daarmede haar aangezicht.

(Wellicht hetzelfde woord als sub I?).

Mbö, mbeè mbo, bok; mbeè mbo ake

mbeè ama-ku, mbeè wine ake mbeè ina-ku.

de bok is van mijn vader, de geit van

mijne moeder.

Hfboa, in het water plassen.

Mbobo, koken van water; ede-ra laokai-na

kapana oi, waü-ra taho mbobo-na, daarop

maakte hij water warm, en toen het goed

aan de kook was. . . . ; mbobo ade, toornig.

Mböda, I. beginnen; mbóda rawi, een

werk beginnen ; bid ^at aö-na mböda-mböda

nggdhi, ketterij (lett. nieuwe instelling)

beteekent : iets (nieuws of afwijkends) be-

ginnen te zeggen.

II. dienaar van een rato, die zijne be-

velen overbrengt enz.

Mbödjo, benaming van het land Bima.

Mbödu, — tuta, het hoofd laten hangen,

bijv. van een paard gezegd ; vgl. wodu

en pambodu.

Mbolia, in het midden zijn (vgl. woha);

nggdra mu-teka-si, made ama-m, mu-londo-

si, made ina-m, mu-midi mboha-si, made

ndai-mu, indien gij (den boom verder)

beklimt zal uw vader sterven, indien

gij naar- beneden komt, uwe moeder en

indien gij in het midden blijft zitten, zult

gij zelf sterven.

Mbohi, inmaaksel van vischjes; leli ro

lelo-na na-waü-ra une mbohi katiri, tot eene

brei geworden, gelijk aan ingemaakte katiri

visch.

Mboho, druipen, van iets overgoten zijn;

na-mboho kai-ku ba raa, overgoten zijn

met bloed; na-waü-ra mboho kara labo

howi-na, hij droop van zweet.

Mböko, krom, bijv. een hakmes; vgl.

mbèko.

Mbölo, rond (vgl. Mak. bodong); töho

kai djangha masama-mbólo, met een passer

eenen overal ronden cirkel trekken ; mbölo

ninu, middag.

Mbonto, uitgetrokken bijv. kweekpadi;

vgl. wonto.
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Mböo, omvallen bijv. een boom; ntika

na-ringa-du eli mböo hadju, toen hij het

geluid van de omvallende boomen hoorde,

vgl. boo.

Mbora, verdwijnen (vgl. mèda); wdra

djdra-ku mamóda di ade kola ede', ntjambe-na

bune-ku pdhu-na nee lowa kai-na mbora di

ade kola ede, mijn paard is in dien vijver

verdwenen; zij antwoordden: hoe is 't

mogelijk dat het paard in dien vijver kan

verdwenen zijn; mbora wordt van vorsten

gezegd in plaats van made, sterven.

Mboro, beginnen te ontkiemen, bijv.

eene kokosnoot; kamboro, doen ont-

kiemen.

Mbötju (Jav. besur), verzadigd.

Mbóto, veel, doü mamböto, de menigte;

mboto asa, praatachtig; kamböto: hubbu-

nnidmi aö-na Ijau makambóto-mböto maru,

hubbu nnidi wil zeggen : er van houden

om zeer veel te slapen.

Mboii, algemeen bekend, beroemd; na-

waü-ra Unli di ade rasa ede ba supu mboü

iaho weki-na wei sangadji ede; en de ge-

heele plaats was in opschudding, dewijl

de schoonheid der vrouw van den prins

algemeen bekend was geworden ; kamboü,

algemeen bekend aken.

Mbowo, blaffen van een hond.

Mbnda (Mal. buta), blind; bacar aö-na

èda, mustahil mbuda-na, bacar wil zeggen:

(God) kan zien, het is onmogelijk dat

Hij blind is; afu mbuda, zeer fijne

stof- of kalkdeeltjes, welke de oogen ver-

blinden.

Hfbudi, geschubd, ruw; mbudiune garóso,

geschubd als eene srikaya.

Mbuhu, verward, niet recht, in den

knoop van haar, touw, garen enz.; kam-

buhu, verwarren.

Mbui (vgl. Bal. buwin), nog; sa-lebe

sara raa-nöno-ta pala pidu mpuru mbaa daa

mango, mbui-na matji ro kadöri kadami-

ta, indien gij één druppel (n. 1. uit de

Kautzar) gedronken hebt, zult gij in 70

jaren niet meer dorstig zijn en nog

een aangenamen smaak hebben; mbui

wordt meestal met pu verbonden gebruikt;

mbui mena-pu wdra-na, zij waren er nog

allen.

Mbuka (schijnt eigenlijk: ongaar te

beteekeen), nggdhi mbuka, onbekookte

taal.

Mbuka (vgl. Mal. bongkok), gebocheld.

Mbumba, instorten; bune sanlika mbu-

mba doro eli-na, ndadi na-kaljihi-ku nee

mbumba langi, het geluid was als dat van

een instorlenden berg, zoodat zij meenden

dat de hemel op 't punt was van in te

storten.

Mbunibn, I. (Jav. bumbu), kruiderijen.

II. wua kambumbu, overladen, te veel

inladen.

Mbmita, (vgl. wunta), bloeien, bloemen

dragen; djdra mbunla, bles.

Mbnntu, opgezwollen, bijv. de hand.

Mbui e, onbedachtzaam, nalatig; bijv.

ai lopo-na-ra nèfa-mu, doü mambure, wil het

toch niet vergeten, onbedachtzaam mensch!

kangdha-pu ro kataho-pu budja ro sampari,

ai-na-ra mbure mem doho-mu, slijpt en

maakt de lansen en krissen in orde, laat

niemand uwer daarin nalatig zijn,

Mbute, komt alléén voor in : mbari ro

mbule, z. v. a. mbari

Mbutu, (vgl. butu), doorloopende bamboe

in de geheelé lengte van het huis.

Mbuwa. I. (vgl. wuwa), vrucht dragen.

II. in mbali-mbuwa en tambdra-mbuwa,

zie op mbali, IV. en tambdra.

III. duwa mbuwa enz., zie buwa.

Mbuwe, stuk, gebroken ; mbuwe diwoha-

na, in 't midden gebroken ; na-waü mbuwe

saraa, het is geheel en al stuk.
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I^p-

Mpa, slechts, alleen maar, nu; au

di ade pöo ede F isi koröma mpa, wat

bevindt zich in dat stuk bamboes? slechts

dadelpilten; nlika na-èda mpa masa ede,

toen hij dit geld nu zag; ede mpa,

dit slechts. Verbonden met du, kudu

of hidi verandert de vocaal van mpa in u

of i, alzoo naast ka-mpa-da mpu-du, ku-

mpu-du, ki-mpi-di. Ook zegt men voor de

welluidendheid : ampo-mpi-ya; vgl. ampo-ya.

Mpaa, spelen ; mpaa luba, kaartspelen

;

luba mpaa, speelkaarten ; mpaa rebo of

mpaa lenggo, dansen.

Mpabuwa, met geweld iets doen, met

alle macht iets verrichten, met alle geweld

iets willen ; na-randa mpabuwa-ku doü ede,

hij sleepte dien man met alle geweld

voort ; sa-mena-na malonga sara, mpabuwa-pu

pula, bedek zooveel mogelijk elke opening;

nggdra ta-mpabuwa-sa ou, indien gij hem

met alle geweld wilt ontbieden.

Mpada, eindigen, ten einde zijn, op, ge-

heel en al ; ntjöki mpara da ndai mampada

ro mpoi, ellende, die niet eindigen noch

ophouden zal; wali mpada romo waü-na tuu,

hij kan werkelijk in 't geheel niet opstaan;

mena mpada, allen zonder uitzondering;

ngdha kampada, geheel en al opeten.

Mpaha (Bug. para?), scherp, bijlend,

zooals bijv. kalk.

Mpako, kreupel.

Mptinia (Mal. Sanskr. upama?), zeer dik-

wijls met nuntu verbonden, verhaal, ver-

telling, verhalen.

Mpanga, stelen; saröme mpanga, steels-

gewijze glimlachen.

Mpangga, vechten , van paarden gebezigd.

Mpang-i, (vgl. Mal. angus), verbrand,

verschroeid.

Mpaö, (Mal. parau, Mak. parro), schor.

Mpara (uit mpa en ra) = ra; ede

mpara, daarop, vervolgens.

Mparunipa, klanknabootsing, bijv. voor

het vallen van boonien; kamparumpa, dat

geluid voortbrengen.

Mpasa of mpasa-mpasa, geheel versleten

bijv. een kleedingstuk.

Mpeè, gebrek hebben ; ai ake la-mpeè-ra

ba da wdra sahe, nu lijden wij gebrek,

doordien de buffels er niet zijn.

Mpèke, mager; bune-ku da mpèke kai

nahu labo ngaha-ku wati romo nljihi-na,

hoe zou ik niet mager zijn, daar ik wer-

kelijk niet voldoende te eten heb; mpèke

van bladeren gezegd, beteeken t: dor, droog.

Mpeln, stomp.

Mpèna (Mak. penja), plat.

Mpengga, kreupel ; vgl. mpako.

Mpesa (Bul. pessel), ledig, zonder in-

houd; bijv. fare mampesa.

Mpida, lijn ; mampida djawa kruiderijen.

llpidji, alléén in mpaa ro mpidji, spelen.

Mpile, onvriendelijk, sluursch.

Mpinga (vgl. lum\sdk.wengel; Mak,(dial.)

bongoló), doof; sama^ aö-na ringa, mustahil

mpinga-na, sama
<

wil zeggen : dat (God)

hoort, onmogelijk is het, dat Hij doof is;

sampinga-mpinga, hardhoorend.

Mpini, door den neus spreken; sampini-

mpini, een weinig door den neus spreken.

Mpoi, eindigen, ten einde, op, afgeloo-

pen (vgl. mpada); ntjöki da ndai mampoi,

eindelooze rampen; na-mpoi-sa mai-na, in-

dien de komst (der vijanden) afgeloopen is,

z v. a. indien er geen vijanden meer komen;

kampoi, opmaken; kampoi bè-du sewi-na,

wat er ook overblijft opmaken; landa

kampoi, alles verkoopen.
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Mpöka, breken,, bijv. van een arm of been

;

mpöka pidu, in zeven stukken gebroken.

Mpöngi, I. stom; kalam aö-na na-nggdhi

Allah ta%la, mustahil mpbngi-na; kalam

wil zeggen: dat God spreekt, onmogelijk

is het, dat Hij stom is.

II, = mpesa, ledig, zonder inhoud.

Mpöngo, uitvallen van de tanden.

Mpore, vet; sdhe mampore, een vette

buffel; kampore, vet maken, vetmesten.

Mpori, gras; verschillende soorten zijn:

mpori sist,— ngdme, — pal,— rade-mila,—
kabisa loi,— kabisa nae, — karn, — kalalu,

— löko djanya, — salongga.

Mporo , alléén in : kampo ro mporo =
kampo.

Mpöso (Mal. bisul), puist, zweer; doü

mampbso, iemand die puisten of zweren heeft.

Mpou = fou, nazetten, verjagen.

Mpowa, enkel, alleen, zonder iets meer

lai-na doü maluwa ba dondo umu-na mam-

powa-mpowa, niet alleen door lengte van

jaren is men oud; nggdra na-made-sa na-

tjèpe-ku, nggdra na-supumpowa-sa, na-loi-ku,

sterft hij, dan moet (de schuldige) hem

vergoeden; wordt hij alleen maar ziek,

dan moet hij hem genezen; kone mpowa,

al is 't ook maar, hoewel ; kone póda mpowa

lamada ada doü, al ben ik ook maar een slaaf.

Mpudu = mpara, vgl. mpa.

Mpula, I. gesloten; vgl. pula.

II. dom ; ilmu aö-na lowa Allah ta *dla,

mustahil mpula-na; kampula, dom maken,

v. d. bedriegen. (Waarschijlnijk hetzelfde

woord als sub I.

Mpule, vergeetachtig.

Mpule-mpala , het onderste boven, ge-

heel verward.

Mpuli, voldoende, juist voldoende; weha-

ku sewi ndupa-na, na-mpuli-sa ndupa-na

waii taho-na, neem als maat iets over den

vadem, want als deze juist een vadem

groot is, is het niet goed; Umu-na wali

mpuli-na, hunne wetenschap is onvoldoende.

Mpuru (Mal. puluh), tiental; sa-mpuru,

tien ; duwa mpuru, twintig, enz.

Mpuu = fuu; als hulptelwoord, sa-mpuu,

duwa mpuu enz. sa-mpuu nggdhi, een woord.

nsr..

N = na, bijv. ama-n === ama-na.

Na (Mak. en Boeg. idem ; Mal. nja),

verkorte vorm of genitief van het voor-

naamwoord van den derden persoon; ama-

na> zijn vader; na-laho-ra, het is goed;

na-èda-du doro madèse, hij zag een hoogen

berg.

Nadu, spinazie.

Nae, groot, volwassen, voornaam; uma

manae, een groot huis ; nae oi, vloed ; doü

matoi mpara doü manae, hetzij een kind

of volwassen mensch; doü manae, ook : een

aanzienlijke; nae ade, begeerig; nae-nae,

ook: grof; kanae, groot maken, groot doen

kanae weki, zichzelf verhoogen, zichzelf zijn

;

als groot beschouwen ; kanae sdra, op eene

groote of voorname wijze zich gedragen =
hoogmoedig ; kanae eli, zijn stem verheffen

;

kanae ana, een kind groot brengen, v. d„

ina makanae, benaming der baboe's van

de prinsen.

Nafasu (Arab. nafsu), hartstocht, toorn.

Mha-iiaha, hoe langer, hoe meer; na-

ndha-ndha seke mpaa-na, zij dansten hoe

langer hoe hartstochtelijker ; mu-ndha-ndha

kambuhu, gij verwart het hoe langer hoe

meer; ndha-ndha-na, wordt verklaard als:

opdat(?j; wdra-ka ndai tjengga döho ndah-
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ndha-na wara kudu ndai lao timba döho kai-

mu, (welk geld) gij onder ulieden moei

verdeelen, opdat gij iets heb waarvoor gij

opium kunt koopen.

Nahi, betel, sirih.

Nahu (Mal. enz. aku; vgl. Mak. nahlte),

voornaamwoord van den eersten persoon,

gebruikt tegen minderen of gelijken; vgl.

lamada; kanahu, tot het mijne maken,

zich toeëigenen, bijv. iemands goederen.

Nai = ai dag, gebruikelijk na tel-

woorden en in enkele spreekwijzen; tolu

nai, drie dagen; sa-nai, een dag ; ook: per

dag; raka-na sa-nai duwa mbuwa rupiya,

hij verdiende twee gulden per dag; sa-

nai-nai, dagelijks; sambeya lima wakalu

di sa-nai ai marai ro sa-nai ai mangadi,

op den tijd van de vijf waqtu's dagelijks

bidden, zoowel overdag als 's nachts; wara

ai sa-nai, op zekeren dag; nai-si of nai-s.

morgen, den volgenden dag; ai-nai-na, wordt

gebezigd bij de namen der dagen ; ai-nai-na

djumaa, Vrijdag, ai-nai-na ake = ai ake,

heden, nu.

Nami (Mal. kami), voornaamwoord van

den eersten persoon meervoud exclusief.

Nana, plantenlijm, bijv. nana hadju;

ook wel: etter (Mal. nanah, etter).

IVanga (Mak. binanga), rivier.

Nangga, de nangka; nangga karao,

eene soort, welke in het Mak. rappo tjidü

kümili wordt geheeten.

Nangi (Mal. tangis), weenen, geween.

Nao (Mal. anau), de arenpalm.

Naö, naö nggdla, ploegkouter.

Napa(s) (Mal. Arab. adem).

Mra, I. boom, waarvan het angsana-

hout komt.

II. (vgl Mak. narang, gewend), gedrag,

handelwijze, wijze van zijn; vgl. sdra,

waarmede het meestal verbonden voor-

komt.

Mri. I. de waterplas, welke zich vormt,

wanneer de sawah's onder water slaan.

II. ndri-ndri, langzaam, zacht; na-luü-ra

ndri-ndri, hij stond langzaam op; nggdra

mu-raka sara uma, löo kandri-ndri-pu, werp

het, als gij bij 't huis komt, zachtjes

neer.

Nam (Kisser. idem ; vgl. Jav. ladjur, in

de lengte), lang; duwa djari ndru-na, twee

vingers lang; kandru, verlengen.

Masi, vogel.

Nata, heet van smaak, als peper, sirih,

enz., bijtend; wara sasili di ade bunga,

na-luu di mada-ku, na-nala malai-ku iyu-ku,

in die bloem was eene mier, welke in

mijn oog gekomen is, wat ik hevig

voel bijten; nata ade, medelijden; vgl.

ntjii.

Nawa (Mal. njawa, ziel, Mak. nawa,

denken; vgl. Bug. ininawa, ademhaling),

ademhaling, adem; na-kagoro eli nawa-na,

haar adem maakte een snorkend geluid.

IVeè, I. (Kisser. idem, Bat. naing), wil-

len, op iets gesteld zijn, wil; batu nee

kese-na, zijn eigen wil volgen; nae nee,

begeerig; doü neè-na, eig. beminde, v. d.

maitresse, nee angi labo, het met iemand

houden; nee-ra of: na-neè-ra, ook = Mal.

hendaqlah; indo kapo nee-ra ntjambe kai

nggdhi mangdme, evenwel moet men met

beleefde woorden antwoorden; sa-mena-na

mandai rawi na-neè-ra ba lahi, al wat

men verrichten gaat, moet eerst over-

wogen worden. Ook : zullen, op het punt

zijn van, bijna; na-neè-ra bini pöo ede

ba arupiya, de bamboe was bijna vol

guldens.

II. (Mal. naïk), omhoog gaan, klimmen;

nee di lopi, scheep gaan ; kaneè : antjo kaneè

èse kengge möti, door de golven op het

strand geslingerd worden.

III. in de tegenwoordige spreektaal =
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ndai, I.; hidi neè maru kai, slaapplaats;

ede-ra neè nggdhi kai, daarop zeide hij.

IV. overblijven (vgl. nggeè); sabune-

bune-du ra-fati-na neè sa-löna-pu hadju,

reeds had hij veel omgehakt, toen er nog

een boomstam overbleef; doü labo-na waü-

ra made mena, neè rato mpa mamori, de

volgelingen waren allen omgekomen, de

prins alleen bleef in leven ; neè satoi, weinig

blijft over, v. d. het scheelt weinig of.

V. de helft van een stuk geweven goed,

bijv. sa-neè tembe, tembe duwa neè = tembe

sa-ndoo, tembe duwa ndöo.

Nèfa (Mal. lupa), vergeten, nèfa-nèfa,

voortdurend iets vergeten, v. d. eenigszins

verbijsterd zijn, niet wèl bij 't hoofd zijn.

Nekeka, hiernamaals; ai-na topo-na-ra

kakombi, watt-da waü-na horu pala nekeka

ba rasulu-llahi, twijfel er toch niet aan, de

gezant Gods zou u hiernamaals niet kun-

nen helpen.

Nemba (Mal. sembah, manjembah), een

sëmbah maken, een sembah.

Nempa (Mal. tampal, manampaï), ver-

stellen, lappen, ergens eene lap op zetten.

Nene, I. gezamenlijk, met zijn velen;

lao nene mena di uma-na, zij gingen ge-

zamenlijk naar zijne woning.

II. in : nae ro nene = nae; wara sa-buwa

sangadji na-ntjewi kai-ku labo nae ra nene-n,

er leefde eens een vorst, die in grootheid

ieder overtrof.

Neng'gi, een klein soort nangka.

Nente, rijden, berijden, bijv. een paard.

Nenti, vasthouden, in de hand houden,

bijv. een slok ; nenli tol weya-pu djdra nahu

ake, houd mijn paard eens voor mij vast; doü

malao fako rasa makalai, na-nenti-sa ba doü

lao-na raka, indien iemand, die de vlucht ge-

nomen heeft naar een ander land, door hen,

tot wie hij gegaan is, teruggehouden wordt;

nenli luma, nenli möne, ambtstitels.

Nepi, matras, bultzak.

Neyo, licht, niet zwaar; neyo marada

wolo, lichter dan katoen; supu maneyo,

een lichte ziekte; neyo ade, verheugd;

kaneyo, licht achten, geringschatten.

Ni, nadrukswoordje; laho mpa-ni, het

beste is het; köne na-waü tuwa-ni, al is

hij ook oud; pala-ni zie pala.

Nifi (Mal. mimpi; Bug. nipi, Jav. ngimpi),

droomen, droom.

Nii, of nii kai ade, haten; vgl. sarentje.

Nika, (Mal. Arb. nikdh), huwelijk, huwen;

nalcu ake neè nika labo ana rato, ik wil

met eene prinses trouwen; kanika, in het

huwelijk verbinden, een huwelijk sluiten.

Niki, voldoende, volkomen (vgl. Mak,

sukkü en ook: tjiki). Niki ro ndai, vol-

komen, bijv. nggdra wali-sa karawi-na, wafi

niki ra ndai isldm-na, indien men dit niet

verricht, is de islam ook niet volkomen;

niki-niki, allerlei; maniki-niki pdhu, van

allerlei vorm of kleur; sa-niki-niki , elk;

lao lampa kai-na sa-niki-niki kampo. hij ging

naar elke kampong ; na-mboü-ra di sa-niki-

niki rasa lowa-na loi doü, zijne kennis om

de menschen te genezen werd in elk land

beroemd : sa-niki-niki galara, elk dorpshoofd

;

kaniki, volkomen of voldoende maken of

doen zijn; sodi kaniki, volkomen onder-

vragen.

Nila (Mal. Skr.), toebereide indigo.

Nina, gluren, loeren, bespieden.

Nintji, wannen.

Ninu, (Bul, leno, Bat. linglom, Ponosak.

olinu), schaduw, ook spiegelbeeld; na-èda

ninu ndai-na di ade talaga, hij zag zijn

beeltenis in het meer.

Nipa, de nipapalm.

Nipi, I. (Mal. tipis, nipis), dun.

II. (Mal. pipis, mamipis) , fijnwrijven;

na-weha-ra röo na-nipi-ku ndai bore kai-na

sarumbu-na, hij nam bladeren, welke hij
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fijn wreef om daarmede zijn lichaam te

besmeeren ; wadu nipi, molensteen.

Nira, I. schoon, rein, zonder onkruid;

kanira, schoon maken; kanira sa-mena-m

masaki, al wat begroeid en onbegaanbaar

is, van onkruid reinigen ; ede-ra tja/i kanira

kai taï-na, daarop veegde hij den drek

schoon weg.

II. =nggdra, indien ; nira panta-mu bente,

indien gij een benteng opricht; nira tampuu-

mu rawi, ulu waü kakai-mu doü, indien

gij een oorlog begint, zend dan allereerst een

gezant; nira-pu, evenwel, maar; fuü-na para-

mata mabura, nira-pu sanga-na paramata ma-

kala, de stam is van wit edelgesteente, de tak-

ken nu zijn van rood edelgesteente; rawi doü

mpa mandai èda weya-mu pala ntjara-na

nira-pu rawi ndai-mu-sa mantjara waü pala

èda-mu, wanneer een ander iets doet dan

ziet gij daarin wat verkeerd is; doet gij zelve

echter iets verkeerds, dan ziet gij dat niet.

Nisa, (Jav. nusa), eiland.

Niu, (Mal. njiur; oud-Jav. njiü), kokos-

palm, kokosnoot. De noot wordt genoemd

naar den ouderdom : niu karonto, niu biru of

niu lenggo tjinga. Niu ook een hoog woord

voor tuta, hoofd.

Niwa = ani; bijv. oi niwa, honig.

Niya(t), (Arab.) voornemen, plan ook

= tindja, gelofte, eene gelofte afleggen.

Nö, een slaginstrument, gong.

Noi, clitoris.

Nompa = toba, smijten.

Nona (Mal. idem), juffrouw, doch ook

voor 't Mal. nonja, mevrouw.

Nèno, (Mak. njónjó) , drinken ; kanöno,

doen drinken, drenken, vgl. ono.

Nonto, over een brug gaan brug, vonder.

iVonu, soort boom, in het Mal. mangkudu

genoemd; hii nonu ade-n, het vleesch aan

den achterbout van een buflel.

Nori, verklaard als: her-en derwaarts gaan.

Nöro (vgl. Sund. leguk, Mal teguk), slok,

teug ; ede-ra nöno kai-na kahawa, na-waü-ra

tolu nero upa noro nöno-na enz., daarop

dronk hij koffie en nadat hij drie of vier

leugen gedronken had enz.

Nète, een stuk grond zuiveren van hoo-

rnen enz. om het later te bebouwen.

Nètju (Mal. lesung), kort rijst blok.

IVèto (Jav. nutjuk; Mak. tottó), bijten,

pikken van vogels.

Nowa, helder; oi manowa, helder water;

doü mamada nowa, iemand met een helder

oog, dat wil zeggen: iemand die in de

toekomst kan zien, wichelaar.

Numpa, (Mal. manumpang), als passagier

medevaren op een schip.

\umpu (vgl. Mal. tumbuk) = mbadju,

stampen.

Nuntii (vgl. Jav. tutur, mededeelen, zeg-

gen), vertellen, verhaal; na-nuntu mena-du

watu lampuü-na saraka tjumpu-kai-na, hij

verhaalde alles van 't begin tot 't einde;

ede-ra nuntu ro mpama-na, dit is het verhaal.

IVnru, I. (vgl. Ma\.djudjur?),nggeènuru,

in het huis van de aanstaande schoon-

ouders wonen om voor de bruid te werken.

II. hidi nuru kai, hoog voor: hidi maru

kai, slaapvertrek.

Nuu, I. (vgl. Jav. turun), afkomstig zijn,

afkomst; nuu ro ntuu, idem.

II. vriend; nuu nahu nggdmiede, gij zijt

mijn vriend.

3STd.

ftdaa, een bos (sisir) pisang.

Ndada, ongelukkig, ongeluk aanbrengend

= tjilaka; nafasu-na mandada tjilaka, haar

ongelukkige en verderfbrengende hartstocht.
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Ndadi (Mal. djadiem.), worden, ontstaan,

geschieden, zoodat. Na woorden als: zeg-

gen, beweren, enz. te vertalen door: dat;

nggdhi-na ndadi lowa, hij zegt dat hij

knap is ; kandadi ruma-t büjdra, tot rijks-

hestierder aanstellen ; kandadi au, ergens

om geven, zich aan iets storen ; na-raho-ku

ba daü mantau, wali ngawa-mu kandadi au,

en wanneer de eigenaars (om hunne goe-

deren) vragen, wilt gij u daaraan niet

storen.

Mai, I. dienen tot, zijn tot, om te, en

v. d. de mogelijkheid of de noodzakelijkheid

eener handeling te kennen gevend; ndai

nepi, tot matras dienen; ndawi-ku ndai

saninu, tot spiegel maken; doü ndaipung-

gawa, hij, die de aanvoerder is ; lao ngupa

ndai ngdha ro nöno, iets gaan zoeken

om te eten en te drinken; watiwdrandai

nlewi ro kasama labo kai, er is niets wat

daarmede vergeleken of gelijkgesteld kan

worden ; indo kapo ndai rawi di lewa kai,

voorts, wat men doen moet op het slag-

veld enz. indo kapo ndai langdra-kai dlam

ede sa-niki-niki mavoara, wat de wereld

genoemd wordt, is al het bestaande; ndai

kaada-ku zij moeten lot slaaf gemaakt wor-

den, zie verder Grammatica.

II. = nee, IV.

III. zelf, eigen; bij personen vóór het

subst. welk het bepaalt; na-ljuwa-ljuwa

(uu rebo mena mpa, ndai (of ndai-na) ruma-t

masèke pöda rebo, elkeen danste, en de

vorst zelf danste het meest; ana doü ma-

lowa-ra karaso weki ndai, een kind dat

zich zelf reeds reinigen kan; qiyamu-hu

bi nafsi-hi ab-na na-kidi ndai-ndai-na Allah

ta'dla, qiyamu-hu bi nafsi-hi wil zeggen:

dat God op zich zelven staat; lamada

ku-ufi ndai-ndai-ku djalitu ake, ik blies

voor mij zelf op deze fluit; ndai-ku, ndai-

mu en ndai-na worden gebruikt als per-

soonlijke en bezittelijke voornaamwoorden,

als men beleefd, doch niet al te eerbiedig

wil spreken.

IV. kandai, zie aldaar.

V. volkomen, alleen in niki ro ndai en

ntjihi-ndai; zie bij niki en ntjihi; vgl. nlai

VI. in : ndidi ro ndai, zie : ndidi.

Ndaka, voortdurend, steeds; mai ka-ra

ndede-n parakdra mandede ede ku-waü-ra

ngina kai ro ndaka-ra karawi-ku labo doü

maraho inga labo ndai-ku, omdat ik aan

dergelijke zaken gewend ben en ze steeds

uitvoer voor menschen, die mij om hulp

vragen ; wdra-ka ndai ruma ndende ba ana

möne, ruma ndakn ba ana siwe, opdat hij

langen tijd vorst moge blijven voor (onze)

zonen, en steeds heer voor (onze) dochters;

kandaka-pu kadale, doet steeds plaats hebben

het onderscheiden = onderscheidt steeds.

Ndake, aldus, dusdanig, (vgl. ake en

ndede); nljöki mandake, dusdanige plagen;

au-lji rawi-mu kandake kai weki-mu ake,

waarom doet gij aldus jegens u zelven?

Mako (vgl. Jav. rakel, Mak. rakki),

kleven aan iets; faralu-na ndeu paki ulu

waü-ku au-du mandako dei weki, bij het

baden is het verplicht, eerst alles te ver-

wijderen, wat aan het lichaam kleeft.

Mala, alléén in: ndoi ro ndala, goe-

deren, bezittingen (vgl. ndoi); weha kai

tldlim ndoi ro ndala doü, iemands bezit-

tingen op onrechtmatige wijze zich toe-

eigenen.

IVdambi, gescheurd; lodja-na lopi na-

waü-ra nfjii ndambi, de zeilen van het

vaartuig zijn stuk en gescheurd; \g\.ntjii.

Ndaniu, ringworm, soort huidziekte.

Manda, in volgorde; vgl. ndidi, ndindi;

sai ndanda-pu sa-niki-niki rasa, ga in volg-

orde, alle plaatsen, aandoen.

Ndang'a, zoutig, (vgl. siya).

IVdauo, I. (Mal. danu), stilstaand water.
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II. alleen in verbinding met ndiha. als:

ndiha r(o) ndano of ndiha- ndano, druk,

levendig, in beteekenis het Mal. ramei;

na-ndiha-ndano-ra sa-nai-nai eli genda ro nb,

dagelijks was het geluid van trom en

gong zeer levendig; wdra sa-buwa rasa

mabou ndadi ade woha sera mandinga labo

ndiha-r ndano-na, er was in het bosch pas

eene nieuwe plaats ontstaan, welke zeer

druk (welvarend) was.

Manti, gras of alang-alang afsnijden.

Mapo, (vgl. Mal. rapat, Jav. rafel), vast

blijven zitten, van iets niet kunnen afkomen;

na-hina-du ba supu ndapo mena rima-na

bali bae malabo antju-na, en hij kreeg eene

ziekte, door welke zijne beide handen aan

den bovenarm bleven vastzitten.

Mara, nddra-si of nddra-s , aanstonds;

na-kau-ku dodo kani-kani masa-ngganga ndai

kani-na kapanlia nddra-s ede, hij heeft mij

bevolen met goud versierde kleederen te

vragen, om aanstonds op de bruiloft te

dragen; nddra-s sangadi of nddra sangadi,

aanstaande ^ïacht; nddra-s sambia, van

avond.

Maxo, alleen met rindi verbonden, rindi

nddro, zeer donker.

Maru, I. afi nddru, vuurvlieg,

II. naam van een boom, in het Mak.

langoting genoemd.

Masa, wonen, bewonen.

Mau (Mal. djarum, Jav. dom), naald,

naaien; ngdha ndau wura, maansverduis-

tering.

Mawi, iets maken (vgl. rawi); ndawi

oha, rijst (nasi) maken; ndawi kapa, een

schip maken.

Me, a. = ndei = ndai, 1. b. nde of

nde pala, maar; (vgl. voor deze beteekenis

Mak. maka en mangka); raka-na sa-nai

duwa mbuwa arupiya, nde pala na-karinga-ku

wei-n sa-buwa rupiya, hij kreeg dagelifks

twee gulden, maar hij zeide aan zijne vrouw

dat hij éen gulden ontving; na-mböto doü

masodi-na, nde wali ngawa ndai-na ana

doü siwe ede, er waren wel velen, die om

hare hand vroegen, maar het meisje zelve

wilde niet.

Mede, I. alzoo, zoodanig; (vgl. ede en

ndake); sandede, zooveel, zoo zeer; bidiya-

dari masandede ede ba doü mümin mandai

kawei, alle nymphen (hoeri's), zooveel (als

genoemd) zijn, zullen door de geloovigen

tot vrouw genomen worden ; köne bune

sanlika doü ede, sandede-ra Ijau ba lamada

ai-na-ti mpara nggdhi wali ita ruma-ku,.

als deze man reeds zoo zeer door mij

bemind wordt, laat ons dan niet spreken

van u, mijn vorst (d. i. hoeveel te meer

gij dan, mijn vorst); sandede nloi, zoo

lang als.

II. (Mak. dêdè), smeden, ijzer of goud;

pande ndede, smid.

Mei = ndai I. ta-nenli miro ndei lambo

kai, gij neemt een bamboe in de hand

om er mede te slaan.

Mempa, vechten.

Mende, lang van tijd, (vgl. dondo);

ku-dödo wali weya-ku ndru wali mori-na,

ndende wali umu(r)-na, voorts bidden wij

voor hem, dat zijn leven lang moge zijn.

Mengga, in iets onmatig zijn; ndengga

labo ngdha, gulzig; ndengga labo mam,

overmatig veel slapen.

Menta, als een paar, paarsgewijze; doü

mamposo duwa mbuwa manggeè ndenta di

lawili-na, iemand met twee gezwellen,

welke zich paarsgewijze op de borst be-

vinden (bedoeld zijn : de borsten eener

vrouw); au-tji haba(r) mai ndenta kai ana-

ku duwa-na ake? wat is er voor nieuws

dat mijne beide kinderen gepaard (te

zamen) komen?

Mere, bruin.
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Ndeu, (Mal. dirus, Jav. dus), baden, zich

baden; ndeu ba howi sarumbu-mu, uw
lichaam (gij) baadt in 't zweet; kandeu,

zich laten baden, doen baden, bijv. een

klein kind baden.

Ndeya, gewoon zijn van iets de last te

ondervinden ; waü-ra ndeya ba lambo, ge-

wend zijn slagen te krijgen; ku-waü ndeya

ba balumba, ik ben gewoon last van de

golven te hebben.

]Vdi = ndai, I. (naar het schijnt alleen

in gedichten voorkomend); höne ingge da

ndi ruu kai ndinga, al is het ook zoo, dat

het daardoor ons lot niet is te zamen te zijn.

Ndida, ingezakt zijn, in den grond ge-

zakt zijn, zooals bijv. de stijlen van een

huis, laag zijn.

Ndidi, steeds verbonden met ndai, als:

ndidi ro ndai of ndidi-ndai, volgorde ; v. d.

bij godsdienstige voorschriften gebruikt als

vertaling van het Arab. tartib. (Vgl. Mak.

djidjiri rij, regel).

Ndi ha, druk, levendig; na-ndiha ma-

ntjöki-ku nika ede, op de bruiloft gaat het

erg levendig toe; kandiha agama, den gods-

dienst doen bloeien.

Ndili,zich dicht bij iets bevinden, naderen

(vgl. deni); ndadi mpara tada-na daa wdra-

na madja-mu, na-ndili-du nggömi ba tuna

mortaba(t)-mu, zoodat bekend zal worden

dat gij geen schaamte hebt, dan zal eene

lage plaats nabij u zijn (zult gij spoedig in

weinig aanzien zijn).

Ndindi, I. volgorde; vgl. ndidi.

II. ndindi ati, een dak maken.

Ndinga, (vgl. dinga), te zamen zijn;

da ruü si ndinga aduniya, indien het

ons lot niet is hier op aarde samen te

zijn; te zamen met, benevens, tegelijk, en

in die beteekenis dikwijls met labo ver-

bonden; sandaka raho rela ro ntjdra labo

ina ro ama-ta mandinga labo katuna ro

kabawa-ku weki-ta, draag zorg uwe ouders

verlof en vergiffenis te vragen, tegelijk u

zei f vernederende ; mandinga wdli ku-waü-ra

ipi hompa-ku, en daarbij, ik ben zeer ver-

moeid; kandinga, te gelijk doen plaats

hebben; bijv. niya{l) kandinga-ku labo oi,

doe de niyat tegelijk met het nemen van

het water plaats hebben.

Ndiri, zagen, zagend snijden, bijv. iemand

den hals afsnijden ; ndiri afi, vuur maken

door met bamboes als 't ware over elkander

heen te zagen.

Ndoi
,

goederen , bezittingen ; bijv. lao

sambele ro ngdha-pu sdhe ndoi ndai-mu,

slacht en eet je eigen buffels ; ndoi ro ndala,

idem ; weha kai tldlim ndoi ro ndala doü,

eens anders bezittingen op onrechtmatige

wijze zich toeëigenen.

Ndola, soort plant.

Ndolo, zeer groot, onbeschrijvelijk, bijv.

van vreugde.

Ndompa, de eigenlijke beteekenis is

onbekend; het komt voor in de uitdruk-

king: mandompa mandoro-n, welke eene

verwensching bevat; mandompa mandoro-n

nggdra ku-bade-sa sa-ori-ori pdhu, hetgeen

ongeveer te. vertalen is met: ik mag ver-

doemd zijn, indien ik er iets van afweet.

Ndona, (vgl. dona), zeer lang van tijd.

Ndonta, vermelden, verhalen; ndonla

wdli-du matja aka-n ede, na raka-du di

hidi gadja, wij verhalen wederom van den

tijger, dat hij bij den olifant kwam;

ba wantju dahu-na dei sa-mena-na nljoki

naraka raa-ndonta ede, wegens hunne zeer

groote vrees voor de vermelde helsche

straffen; ndonla-ra, soms te vertalen door:

laat staan, zooveel eerder (letterlijk zou

nog vermeld moeten worden); ndonta-ra

bune sanlika la Bango kone bune santika

lako, al was het een hond (zou ik hem als

schoonzoon aannemen) dus laat staan Bango.
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Mdo, blad, als hulptelwoord, vgl. röo

badju sa-ndoo, een baadje; sambólo tolu

ndöo, drie hoofddoeken.

More, liggen, vgl. dore.

Moro, zie ndompa.

Möso, de landen slijpen.

Moü, gewoon, wal sleeds geweest is.

Mowa, helderziend, goed van gezicht.

Mubu, bros, bijv. zooals hout dat door

de wormen doorgeknaagd is; overdrach-

telijk: verzwakt, bijv. waüra ndubu ba

mitsu, door den vijand verzwakt.

Muha = mbumba, omvallen, instorten;

bune santika eli mabu wadu manduha, even-

als het geluid van eene instortende rots

of steenhoop.

Muku, slaan; vgl. lambo, boë.

Mumba, vervallen, afgebrokkeld; bente

mandumba ro manipi kalaho-pu ro katebe-pu,

de vervallen en dunne aardewerken moet

gij verbeteren en dikker maken.

Mundu , steeds voortgaan , steeds, (vgl.

ndaka, ndende); na-ndundu-ndundu mpa

rugi-ku, steeds lijd ik verlies.

Ndupa (Mal. depa), vadem, met vademen

afmeten ; sa-ndupa, één vadem ; wali pehe-

na uku ba doü makalai daa ndai punggawa

nae mandupa-na, niemand, behalve de opper-

bevelhebber kan die afmeten ; kaba ro ndupa,

maat, in 't algemeen ; mandai kandru kai-

ku kaba ro ndupa-ku mamai-ra poro, om
daarmede mijne maat, waaraan nog te

kort komt, te verlengen, z. v. a. om mijne

taak, welke nog onvoltooid is, daarmede

te volbrengen.

IVdnrn, tonder.

Muil = ngdha, maar platter uitdruk-

king, vreten.

Muwe, bij elkander behooren van

twee zaken , bijv. doü nduwe, twee-

lingen.

3STdj.

Mjulu-ndjnlu (Mal. djulung Daj. djulong-djulong) soort vaartuig.

iixrg.

Ngadi (Mal. malam voor malem); ai

mangadi, nacht; sambeya lima wakatu di

sa-nai ai marai ro sa-nai ai mangadi, het

gebed op de vijf waqtu's eiken dag, ge-

durende den dag en nacht.

Ngadja, lao ngadja, een verkeerden weg

bewandelen, verkeerd handelen ; vgl. djadja.

IVgadji (Jav. idem) , leeren, lezen , spe-

ciaal godsdienstige boeken.

IVg'alia, a. (Mal. makan), eten, het eten,

voedsel; ngaha óha, rijst elen, ngupangaha

di sori, voedsel in de rivier zoeken ; ngdha

VERH. BAT. GEN. XLVIII.

gadji, voor loon werken ; dóö-na mangdha ba

bedi toi, een afstand zoo ver als eene buks

draagt; madangdha ba loi, niet door ge-

neesmiddelen te genezen, doü siwe man-

gaha ba sura nika, eene vrouw met wie

men trouwen mag.

b. scherp, (wel eig. etend); kangdha,

scherp maken, slijpen ; kangdha sampari,

eene kris slijpen.

Ngai, den coïtus bedrijven.

Ngame, fijn, net, beschaafd van iemands

woorden ; neè-ra ntjambe hai nggahimangdme

5
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ro mohórama(t), men moet in beleefde en

eerbiedige bewoordingen antwoorden.

Ngaino (Mal. gamoh), pot om water in

te bewaren.

JVgainu (Mal. amuk mengamuk), amok

maken.

IVgana (Mal. anjam, menganjam), vlechten.

Ngande, een soort bij.

Ngando, touw, vervaardigd van de huid

van een buffel, doch niet samengedraaid;

vgl. pangaro.

Ngane (Mak. ane, mangane Mal. ani),

de draden opzetten bij het weven.

Ngango , opschudding , geraas , geraas

maken ; ede-ra mbisa kai-na, na-waü-ra nga-

ngo saraa di ade ast, daarop viel zij flauw,

en er onstond eene groote opschudding in

het paleis; doü mangango, een levenmaker;

kangango = kalingango.

Ngantji, nerf van een blad; nahi mantiri

ngantji, sirih met rechlloopende bladnerven.

Nganto, kant, rand, ook de dijkjes tus-

schen de rijstvelden ; nganto móti, zeestrand.

IVgao, kat (vgl. Mak. meyong); kangao,

miauwen.

Ngara, I. (0. Jav. ngaran Jav. aran),

naam ; doro Pulju-lino-ku ngdra-na, de berg

genaamd Pufju-lino; doü mangdra, iemand

van naam ; z. v. a. een aanzienlijk persoon;

tangdra-kai, a. genoemd worden, den naam

dragen van ; ake-ra matangdra-kai cifat

duwa-mpuru, deze nn worden de twintig

eigenschappen genoemd; doü malangdra-

kai daeMawadja, hij die den naam draagt

van daëng Mawadja ; b. noemen, een naam

geven ; na-tangdra-kai-du weki-na la Kasi-

pdhu, hij noemde zich Kasipdhoe.

II. eend.

IVgare (Mak. karisd), ruw, stekelig, bijv.

een baard, v. d. ngare ade, ongerust,

onlekker.

Ngari (Mal. gali), graven, opgraven.

Ng'aro, her- en derwaarts gaan, overal

heen; ra-fou ngdro ba udi, overal heen

vervolgd worden door den leguaan; vgl.

rero.

Ngaü, ophalen, uit de laagte halen.

Ngau, I. ngau di, geoefend zijn in iets.

II. ngau-na = kombi, wellicht; ake-ku

ngau-na doü siwe mamidi ro maü, dit is

wellicht eene bescheiden en zachte vrouw.

iVgawa, willen ; doü na-ngawa sara tanaö

tunti ro ngadji enz., indien iemand schrijven

of lezen wil leeren
;

pili tuta madangawa

dengga, hoofdpijn, welke niet wil wijken.

Ngedja (Arab. hidjd, Mal. en Jav. edja),

spellen.

Ngeha = keha.

]Vg*ehi, groot soort kiekendief.

IVgemo , vliegen ; nasi mangemo ntiri

rasa-na nggdhi kai-mu raa-wuwa ade-mu,

door een vogel, welke in de richting van

het land (van den vijand) vliegt, moet gij

uw voornemen (om oorlog te voeren)

bekendmaken.

Ngèna, wachten, afwachten, v. d. bij

iets wachten, bewaken ; ngèna kau ro ou,

afwachten totdat men bevolen en geroepen

wordt ; tjoü manlau mbeè ngèna-m ede?

van wien zijn de geiten, welke gij hoedt?

Ngende (vgl. Jav. kere), bedelen.

IVgènge (vgl. Mal. gigit), = had, bijten.

Ngèpa, zich verschuilen.

Ngeri (vgl. Bul. ure), lang van tijd, laat;

ai-na ngeri, mai ka ndede-n nahu ake na-

hido-ra löko-ku, maak het niet te lang,

want ik heb honger; na-kapöro ruma-t

ba supu ngeri lao nggömi, de vorst is

toornig omdat gij zoo laat gaat.

IVgeu, doho ngeu, zitten, zonder er om

te geven hoe de plaats is, ergens in zitten;

na-waü-ra ngeu di kalubu, in het stof

zitten; vol stof zijn.

Ngiï (Bug, ngingi), landvleesch.
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%ilu (vgl. Uu neus), ruiken, kussen;

ede-ra pohu ro ngilu kai-na doü siwe

ede, daarop omhelsde en kuste hij die

vrouw.

Ngina, gewoon zijn, gewoonte.

Ngiri, glad, bijv. de haren ; ngdha-ku

wati mbölju-ku, isu wati ngiri-na, al eet ik,

toch word ik niet verzadigd; al wasch

ik mijne haren, ze worden toch niet glad;

ngiri une bou ra-garu, glad, alsof het pas

geglansd ware.

Ngoda, jong Mal. muda; amuniuman-

goda, jonge klapperwortels.

Ngodja, om iets heen draaien, zooals

bijv. een haai om een schip.

Ng'Odn= ngoda, jong ; na-ngdha-ra röo-

róo hadju mangodu, en zij aten jonge

boombladeren.

NgodufJav. Mal. andjun?), potten bakken.

Ngèlo, I. welriekend, geurig.

II. tot een draad trekken ; ngölo salaka,

zilver tot draad trekken; ngölo huri sahe

nee ngando, buffelhuid tot draad trekken,

(Jav. ngurut).

Ngölu, winnen, winst in 't spel.

Ngontjo (Jav. keijut, Mak. kalji), zuur;

kangontjo, zuur maken; kangontjo pdhu,

een zuur gezicht zetten; sangontjo, zuur-

achtig.

Ng-orn (Jav. arus), naar visch ruiken.

]Vg*owa, I. (Bul. kumua zeggen ?), mede-

deelen, vertellen, mededeeling ; ngowa ro lei

sara ba doü nggömi mu-kabanlja mpudu,

indien men u dit verhaalt en leert, spot

gij er mede ; mbeï ngowa hanliri-nliri-pu

nahu au pöda-tji ndai voeha, deelt mij goed

mede wat ik toch nemen moet.

II. ngowa fare, rijsthalm.

Ng'adju, omwroeten; dana ra-ngudju

wawi, door de varkens omgewroeten grond.

Ng'iipa, zoeken, ngupa ngdha, voedsel

zoeken.

Tsrgg.

Ng'gabu (vgl. nggobu), vol, dicht van de

haren enz.; pdradjdra na-nggabu, de manen

van het paard zijn zeer dicht; v. d. ook

overdrachtelijk = nggari.

Nggadi, I. twist, twisten; sandede nloi

tjampo-na wali-pu wdra-na nggadi-na ma-

lai-na-sa metji-metji angi-n, zoolang zij ge-

trouwd waren hebben zij geen twist ge-

had, maar steeds in vrede met elkander

geleefd.

II. = langgadi, spelen.

Nggadn (vgl. Mak. pikatu), iets zenden

nggadu sura, een brief zenden.

Ngg'ahi, spreken, zeggen, woord, gezegde

;

motakallimon aö-na manggahi-nqgdhi; mota-

kallimon wil zeggen: sprekend zijn, (spreken

kunnen); nggdhi kai of ndai nggdhi kat,

waarvan te zeggen is, genoemd worden;

ndede ku nggdhi-kai weha rómo, (als het)

aldus is, wordt het juist handelen ge-

noemd; kanggdhi uitspreken; ai-na dahu-

mu, kanggdhi weya-pu ruu-na ana-ku duwa-n

ede, vreest niet, spreekt het lot van bei-

den mijne kinderen uit.

Nggala (Mal. Sanskr. tanggala), ploeg.

Nggali (vgl. Bul. lengkaF), zeldzaam ; doü

manae ro bora na-nggali-ra dad mafasiq

tldlim pala, zeldzaam zijn de grooten en

aanzienlijken niet slecht en willekeurtg

;

nggali tjoi-na, duur.

Ng"g'alo, op de herlenjacht gaan; na-lao

nggalo pala di ade wuba, walu ai masidi

waü ngupa-na madju wati wdra raka-na, hij

was in het bosch op jacht gegaan; vanden
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vroegen morgen af had hij herten gezocht

maar niet gevonden.

%gt\lu, muskusdier.

JVg'g'ambe, ai nggambe, singel of staart-

riem van een paard.

Nggampo, I. te zamen, vereenigd doen

zijn, (vgl. tjampo); waa nggampo djago

malabo dobu, mais en suikerriet te zamen

dragen; na-nggampo-ra eli duwa-na ede,

en beiden vereenigden hunne stemmen.

II. komt voor in de titels : lureli nggampo.

jVg*gana (vgl. ana), baren, van eene

vrouw, maar ook gebezigd van een man,

een kind krijgen ; wei-n na-wunga nggdna

toi-n, na-iwa-ku ana toi-n ede, zijne vrouw

was juist korten tijd geleden bevallen en

had haar kindje op den schoot ; kanggdna

:

na-mai raho kanggdna weki-na labo nahu

hij is komen vragen of hij zichzelf tot

een kind van mij mocht maken, z. v. a.

hij heeft gevraagd om mijn schoonzoon

te worden.

tfg'g'aiiga, met een rooden glans; kala

ngganga, donkerrood ; masa-ngganga, goud,

vgl. masa.

HTg'g'ange , kwaadaardig; mböto mbai

maïpi-ipi sawai ro nggange-na di ade nanga

ede, vele bijzonder booze en kwaadaardige

kaaimannen bevonden zich in die rivier.

Ngg'aiita, I. zwanger.

II. iets overal medevoeren ; na-ngganta

rero sampan, hij neemt de kris overal

mee.

Ng'g'ao, I. schreeuwen, iemand iets toe-

schreeuwen; niika na-nggao-ku rato : e raio

enz., daarop riep hij den prins toe: o prins

enz. ; ivdra mpara manggdhi labo nangi nggao

siniji ade: airuma-e, enz. anderen wederom

roepen weenende en schreeuwende met

berouw: heer! enz.

II, losgaan, niet willen houden, bijv.

van een anker.

Nggapi, l, (verwant met Mal. sempit,

Jav. rupit enz. vgl. api, kapt), naauw, eng.

II. = santira, en evenals deze onder-

scheiden in: nggapi doro en nggapi wela,

wanneer de stijlen niet uitgehouwen zijn

en de dwarsbalken alleen met hoekklampen

bevestigd zijn.

Nggara, indien; steeds met sa of sara

achter het verbum ; nggara ta-èda-sa, in-

dien gij ziet.

Nggaragente, Veto nggaragente, één voor

één binden.

Nggaranggonggo, voor- of achtergevel

van een huis ; doü nggeè di nggaranggonggo,

hiermede worden menschen aangeduid, die

buiten de negorij, in alleenstaande huizen,

wonen.

Nggari, veel, velerlei, verscheidene, van

vele en verscheidene zaken voorzien zijn,

bloeien (een land); na-ufi sara ba angi

nggdri eli-na malai-lai pdhu indien zij door

den wind aangeblazen worden, geven zij

allerlei verschillende geluiden ; nikirondai

mena akadawa, wati-du nde weha kai nfewi

nggdri-na, alles is daar in overvloed, men

kan geen voorbeelden voor de veelheid en

verscheidenheid vinden ; lewi manggdri,

een tuin, waarin allerlei boomen staan,

een boomgaard ; nggara na-lampa-sa di

fuü hadju matafio-taho nggdri na-sanawa-ra,

als zij kwamen bij mooie boomen, welke

vol bladeren waren, hielden zij rust; kang-

gdri, veel doen worden, doen bloeien;

bijv. agama kanggdri kai-ku ngadji kitab,

hij doe door het lezen van den Qoran den

godsdienst bloeien ; kanggdri kai-tnu mori-

mu ntau doü, gij geeft verscheidenheid en

overvloed aan uw bestaan door middel van

het eigendom van anderen.

Nggaro, aanplanting; nggdro dobu, aan-

planting van suikerriet; di-bè-du lewi ro

nggdro doü manggdri-nggdri, waar ook goed
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gevulde Uiinen en aanplantingen van men-

schen zijn.

Nggasa = ng'gdri, doch alleen daarmede

verbonden ; nggasa ro nggdri-na dana

Mbödjo, de bloei van Bima.

IVggati, van een dak voorzien; vgl. ati.

Nggawe (vgl. Bug. avoè) = deni nabij;

tanda nggawe ro deni lahe(r) imam Mahdi,

een teeken dat de verschijning van den

Imam Mahdi nabij is.

Nggawi, met den hengel visschen, hen-

gelen, (vgl. hawi).

IVggawo, schaduw opzoeken, in de scha-

duw zijn, (vgl. hawo); kanggawo, over- '

schaduwen, beschaduwen, in de schaduw

doen zijn; hadju ede sa-mena-na sorkana-

kangawo mena-ku, deze boom beschaduwt

den geheelen hemel.

Nggawu, benaming van eene kleine in-

houdsmaat, bijv. voor olie.

Nggèdo, vurig, geil.

Nggeè, wonen, verblijf houden, blijven;

nggeè di ram Mbödjo, in Bima wonen

;

hidi nggeè kai, woonplaats ; dula mena-ra

rato labo doü labo-na, nggeè mpara la Kalai

kèse kèse-na, de prins met zijne volgelingen

keerden naar huis terug, Kalai bleef alleen

achter; doü mawdra nggeè ro mori, let-

terlijk : iemand die woning en leven heeft,

z. v. a. een rijk mensch, nggeè ada, letterlijk:

als slaaf wonen en verblijven, v. d. dienst

verrichten en speciaal: bij een hoog per-

soon zijn opwachting maken of hem iets

mededeelen; nggdhi kai ba doü woro ede:

lao nggeè ada ioi-pu labo ruma paduka

wdra doü woro, ede-ra lao kai nggeè ada

kai ba wdra-na doü woro, de geest sprak

:

»ga der koningin mededeelen dat een geest

verschenen is", daarop ging men tot haar

en deelde haar mede dat er een geest

verschenen was.

Nggèko, eigenlijk : rondom zijn (vgl. hèko);
I

v. d. doü manggèko, benaming voor vrouwe-

lijke hofbeambten, de Mal. dayang.

Nggèle, vuil, v. d. kanggèle edi, de voeten

vuil maken, z. v. a. de moeite doen; vgl.

de Mal. uitdrukking.

IVggeli = nggdhi, vgl. eli.

IVggenda, eene laagte tusschen twee

hoogten, in 't midden laag en aan beide

kanten hoog, bijv. de rug van een paard.

Nggendi, I. zie lata.

II. klein soort mandje.

Wg^ero (Mal. kurus), mager.

tfggète, met iets in aanraking komen,

overgaan op een ander, besmetten, bijv.

van eene ziekte ; nggète angi, met elkander

in aanraking komen, sandaka taho-ka 01

ede ai-na nggète angi labo oi mafaralu, pas

goed op, dat dit (gebruikte) water niet

met het water, hetwelk aan de vereischten

voldoet, in aanraking komt.

Nffgeya, soort spook, vampyr, in het

Mak. popokang genoemd.

Ng'gina (Mal. genap), veel, voltallig;

mbeï kanggjna-pu, geef veel.

Nggini, I. (vgl. sub II.) fare manggini,

rijst met vele mooie korrels.

II. pit, korrel, stuk3 alleen als hulptelwoord

gebruikt ; isi sisi pidu nggini, zeven korrels

van de sisiplant; dori wadu sa-nggini één

kleine steen; sa-nggini-nggini , elk (van

vruchten en dergelijken), vgl. sa-niki-niki.

IVggiri, draaien, omkeeren (intrans.)

vgl. kiri.

Ng"gobu (vgl. nggabu), vol, dicht bezet

met; djenggo manggobu, een volle baard,

fuu hadju malenggo ro manggobu, een hooge

en rijk van bladeren voorziene boom.

Bfggèdu, knagen, bijv. van eene muis.

Nggèke, een woord, waarmede men een

kind of ook wel zijne makkers aanspreekt.

Nggoma, schurft, schurftig.

IVggombo = bonggo, uithoozen,
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Ng*g*onie, verwisseld, verruild; waü-ra

nggome, het is verruild; kanggome, ver-

wisselen, verruilen.

üVg'g'ömi, voorn, van den 2
den

persoon

tegen ondergeschikten en lager geplaatste

personen of ook bij gemeenzame wijze van

spreken gebruikt.

Ng'g'ong'g'a, heen en weder gaan ; luu lösa

di uma sigi ro lampa ro nggongga dei

ade-na, de moskee in- en uitgaan of daarin

heen en weder loopen; v. d. van het hart:

niet bestendig zijn, twijfelen; na-nggongga

ade-na wara Allah ta 'ala ro watt, hij twijfelt

of God bestaat of niet.

Ng'g'ontju, springen, van iets afspringen,

in iets springen ; nggontju watu tantonga,

uit het venster springen.

jVg-g-ore, I. vloerbalk.

II. verruild.

Nggori, los, vrij
; (vgl. hori) ai-na kakura-

na sambeya ro puwasa ampo na-lowa nggori

de? dosa, laat hij niet te kort schieten in

het gebed en het vasten, dan kan hij vrij

zijn van de zonde; kanggori, losmaken.

Ng*g*oru, nggoru böko, dwarsbamboe

onder de daksparen en op de daklatten.

iVgguida, in den grond plaatsen, planten,

begraven ; ta-tjempe mpudu wuwa hadju-

mu ake labo isi koröma wara kada ndai

ngguda-mu, verruil uwe vruchten met de

dadelpilten, opdat gij die kunt planten;

lao ngguda oma, het veld gaan bewerken

;

ngguda doü mamade, een doode begraven,

Nggufa, kleine aldamming in de rivier.

IVg'g'umbu , rand , aarden dam of op-

hooging langs een kanaal.

Ng'g'umpa, omhoog klimmen, zich ergens

omheen slingeren, bijv. planten; vgl. humpa.

Ng'g'Mig'g'ii, I. veranderen.

II. versleten, bijv. een kleedingstuk.

Nggunti (Mal. gunling), schaar, knippen.

Ng'g'nntu (Mal. gènlung), een soort aar-

den vat.

Ng'gusi (Mal. gutji), aarden pot of

kruik.

Ng'g'uwu (vgl. Jav. kuwu), lijdelijke ver-

blijfplaats.

3srt.

Ntaa, vervolgens, daarop.

Xtadi, I. onderhouden, er op nahouden;

na-batu-ku doü manladi-na, hij volgt wien

hem onderhoudt, gezegd van een hond, die

zijn meester volgl.

II. (Jav. tandur?), planten, wat geplant

is, aanplanling; ntadi edja, kaladi planten

;

nggara wara-sa djara ro sdhe mangaha

ntadi doü, indien een paard of buffel van

den aanplant van een ander eet.

IVtai, slechts in: taho ro ntai en nikiro

ntai; zie taho en niki; vgl. ndai.

Ntaki, in niki ntaki, van alles voorzien zijn,

alles volop hebben ; vgl. Bug. sakka lagi-tagi.

Ntana, soort plant.

Ntanda, zien, aanzien ; na kidi di doro-

na madèse ndai ntanda kasaraa lamada ada-na

sa-dana Mbödjo, (moge) hij staan op een

hoogen berg om met een oogopslag ons

allen, zijne onderdanen van geheel Bima

te kunnen (over) zien ; sa-kali-si ntanda-na

saraa sarome, zoodra hij hem aanzag be-

gon hij meteen te glimlachen.

JVtando = tando döho ntjao ntando,

tegen over elkander zitten.

Ntang,

g
,

a, aan den grond raken, bijv.

een vaartuig.

Ntara, ster; ntara maöbu, komeet.
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Ntarantodo, vol gaten zijn, bijv. een

kist; vgl. nlodo.

Ntara-ntnu, bootst het geluid van een in

het water vallend voorwerp na, plomp;

kanlara-nluu, dat geluid voortbrengen.

Ntiiri, binden, omwinden, bijv. eene

vrucht.

Ntarii, ledig, bijv, van een huis, vgl. hobo.

Ntaru-ntodo = nlara-nlodo.

Ntaru-ntoü = ntara-nluu; kantaru-ntoü

= kanlara-nluu; vgl. nloü.

Ntasa (Mak. tasd, Mal. masak), rijp,

gaar: masa-ngganga nlasa, zuiver goud.

Hftan, bezitten, hebben, bezitting, eigen-

dom, rijk; nlau wei, gehuwd zijn; ntau

neè, een wil hebben; ntau ngdra, heeten;

kanahu nlau-na doü, het eigendom van een

ander zich toeëigenen ; doü manlau (en

meestal: doü manlau ro wdra; vgl. wdra);

een rijk man ; kanlau = nlau; Allah ma-

kanlau pifat duwa mpuru, God die twintig

eigenschappen bezit.

IVtawi of sanlawi, zoolang als ; ntawi

(of sanlawi) wali-pu deni-n, zoo lang hij

nog niet in de nabijheid is.

Ntedi = ntadi, doch alleen daarmede

verbonden, als nladi ro nledi.

Ntèko (Vgl. Mak. teko bocht ; djeko krom),

krom, gebogen, niet recht; kanfèko, krom

doen zijn, krom maken; vgl. nluku.

Ntene, toch ; ba bau wali nlene kai-pu

mai-na saraka mbia ai, waarom is hij tot

op den avond toch nog niet gekomen;

kóne pöda wali kasi ade-mu ku-raho nlene-

ku sa'Waü-waü kasi-ade-mu labo nahu, al

zoudt gij ook in 't geheel geen medelijden

gevoelen, verzoek ik u toch zooveel mogelijk

medelijden met mij te hebben; ede ntene

mpa rawi-na wai ede, dit toch = zoo toch

deed de oude vrouw.

Ntewi, voorbeeld, tot voorbeeld stellen,

gelijken, gelijkstellen; ni 'mat dandaiweha

kai ntewi, heerlijkheid, waaraan niets gelijk

is, waarvan geen voorbeeld bestaat; wali

wdra ndai ntewi ro kasama labo kai, niets

kan met hem gelijk en op eene lijn ge-

steld worden.

Mi = li.

Ntika , I. schoon , fraai ; tdre manlika,

eene mooie schaal.

II. a. plotseling ; na-waü-ra made mena

doü, nlika-nlika na-mböo mpa di sarei, de

menschen zijn gestorven, terwijl zij plot-

seling op het erf neervielen ; b. toen, ver-

volgens; ede-ra luü maka, nlika na-hina

upa-ku ana ra-tonggu-na ede, daarop begon

hij te dansen en toen trapte hij bij ongeluk

op het kind dat door hem bewaakt werd;

toen (lorsque) nlika na-dula-mpara udiede,

na-èda-ku ana-na na-waü-ra made, toen de

leguaan terugkeerde en zag dat zijn kind

dood was, (toen sprak hij enz.).

Ntinde, soori harpoen.

Ntiri (Mal ludju); recht op iets aan-

loopend, juist ergens heen gericht zijn, juist,

precies, kafero ali manliri labo ntfai, het

uitstekende gedeelte van het dak juist bij

de deur ; oi malao nliri rasa-na, een water

(rivier) dat recht op hun land aanloopt;

lao ele nliri, recht oostwaarts gaan; rdmo

ro nliri, rechtvaardig; kantiri in de juiste

richting brengen, juist doen zijn; wekt

ede kanliri-ku labo qiblat, richt u naar de

qiblat; bedi kantiri, raak schieten; mbeï

ngowa kantiri, juist kennis geven; sanliri,

met opzet, opzettelijk.

TVtodo, met gaten zijn, doorstoken zijn;

vgl. lodo.

Ntoi, lang van tijd, langdurig, lang

ergens blijven; oud, vroeger, upa mpuru

mbaa ntoi-na, veertig jaar lang; nggdhi

mantoi, de oude taal van Bima (ook voor

het oude schrift) ; 'hawo ndai nloi kai, scha-

duw, in welke men lang vertoeft ; sa-ntoi-
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nfoi-na, steeds, altijd, het Mal. sa-lama-tama-

nja, ede mpa mandai rawi-na sa-nloi nloi-na,

zóo deed hij steeds; kanloi, langdurig doen

zijn, lang maken; mi kanloi diaderasa, toe-

lal en dat iemand langen tijd ineen land

verloeft.

Ntolo, buil, bult.

Ntomo, hulplelwoord, gebezigd bij het

tellen van klapper-bladen.

IVtori, beginnen te bloeien.

Ntoro, liltreeren.

Ntoü, geluid van een vallend voorwerp,

bijv. eene kokosnoot; kanloü, dal geluid

voortbrengen.

Ntowa, soort plant.

IVtnba, amok maken; vgl. ngamu en

tuba.

Ntuda, klutsen, bijv. eieren.

Ntukn = ntèko, krom, gebogen; ntuku-

ntèko of kantuku-ntèko, krom, onrechtmatig

handelen.

Ntuma, voltallig, iets, waaraan niets

ontbreekt ; kalo mantuma ndaa, een volle

kam pisang.

Ntumbu, ntumbu labo, aantreffen, ont-

moeten, vinden,; na-kau lao ngupa di

sa-nïki-niki rasa, nde pala wali-ra ntumbu

labo-na, hij beval hem in elke plaats

te zoeken, maar men trof hem niet

aan ; ede-ra lampa kai-na, na-ntumbu voali

labo nonlo, daarop ging hij voort en hij

kwam wederom bij eene brug.

Ntura, puntig m;iken, aanpunlen; nlura

pufju karumpa, de punt van een houten

sandaal maken.

Ntuu, I. gaan zitten, zich nederzetten,

van vogels.

II. bereiken, aanraken, lot aan Uu ro

tanlangga sama-sama ntuu-ku di dipi, neus

en voorhoofd moeten gelijktijdig de mal

aanraken ; di ai nluu kai ba oi, wanneer

(het lichaam) door het water bereikt wordt,

wanneer het water met het lichaam in

aanraking komt; na-ntuu-ra Mbödjo, hij

bereikt Bima ; kanluu, doen bereiken of

aanraken, met elkander verbinden, bijv.

twee woorden.

III. in nuu ro nluu, zie nuu.

Ntuwu, voortdurend, steeds en bij voort-

during plaats hebben.

:rctj.

Ntjada, hakmes

Ntjae, verbrijzeld, vergruisd.

Ntjafa, (vgl. Mal. dampar, stranden ; Mak.

sampard, blijven hangen), in iets hangen

blijven, bijv. in de takken van een boom;

over iets heen hangen, vaslraken, van

een schip; na-lao ntjafa-ra di sa-buwa

nisa, hij spoelde op een eiland aan; vgl.

tjafa.

Ntjai, I. weg ; bè-ku ntjai malao èse Kölo,

waar is de weg naar Kolo?

II. deur; ede ra hengga kai-na ntjai,

losa ngemo menakai nasi ede, daarop deed

hij de deur open en alle vogels vlogen

weg; ntjai lawa, de deur in de poort.

Ntjaki, geheel en al; madenfjaki, mors-

dood; mbuda ntjaki, geheel blind, steke-

blind.

Ntjamba, zie ntjaru-ntjamba , vgl. san-

tjemba.

IVtjambe, antwoorden, andwoord ; nggdra

na-waü sara ngqdhi ina ro ama, neè-ra

ntjambe kai nggdhi mangdme ro mahörama,

indien de ouders gesproken hebben, moet

men in beleefde en eerbiedige bewoor-

dingen antwoorden.
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IVtjambn (vgl. Jav. tjampuh), vermengen;

ntjambu angi, zich vermengen, handgemeen

met elkander worden, bijv. twee legers

Ntjanga, gevorkte tak of stengel; nahi

pidu nljanga, zeven betelstengels. Ook ge-

bezigd voor tak van eene rivier of een

weg; wali lao balu-na di ntjai lampa kat

ba ama ro ina-na na-lampa kai-ku watu

nljanga makalai, hij volgde niet den weg,

welken zijne ouders gevolgd hadden, maar

hij ging langs een anderen tak van den

weg, vgl. ntjangga en sanga.

Ntjang'g'a, zich in takken splitsen van

een weg; ntjai ede na-nfjangga duwa, die

weg splitst zich in twee takken; ntjai man-

tjangga, kruisweg; vgl. tjangga en nljanga.

Ntjango, bakken, braden.

Ntjao, I bij elkander komen, elkander

ontmoeten, elkander raken; ndadi na-ntjao-

ra rera nggömi labo rera nahu, zoodat uwe

tong bij de mijne komt, of de mijne raakt;

ampo ta-kau-ku nono ntjao asa labo röpe-na,

daarop laat gij hem drinken, terwijl de

mond de schaal (van het ei) aanraakt;

döho ntjao ntando , tegenover elkander en

elkander aanrakende zitten; na-waü-du

horu ntjao ita ba sa-mena-na nabi, en gij

zult geholpen zijn door alle profeten te

zamen (eig. bij elkander komende) ; kantjao,

bij elkander doen komen, bij elkander bren-

gen, in aanraking met elkander brengen,

elkander doen raken; diki kantjao kèto,

vastbinden, en de staarten elkander doen

raken, z. v. a. bij de staarten aan elkander

vastbinden.

II. strijden, vechten.

Ntjara (Mal. salah; vgl. sdra), mislukken,

mis zijn, verkeerd zijn, fout, schuld; rawi

doü mpa mandai èda weya-mu pala nljdra-

na, nira-pu ndai-mu-sa mantjdra wali pala

èda-mu, van wat een ander doet, ziet

gij wel het verkeerde in, maar als gij zelf

verkeerd handelt, ziet gij dat niet in;

nantjdra kai-ku ba doü siwe, en de vrouw

handelt daardoor verkeerd; raho nljdra,

eene elliptische uitdrukking: om vergeving

vragen.

IVtjara-ntjao (uit nljdra en ntjao dus

eig. : elkander misloopen) , verschillen

,

onderscheiden zijn, verschil hebben, met

iemand twisten; na-ntjdra-ntjao labo-ku sa-

mena-na mabou, (God) is onderscheiden van

al het geschapene; nggdra tvdra-sa doü

mantjdra-ntjao ro rópo sama angi ndai-na,

indien er personen zijn, die onder elkander

verschil en twist hebben.

TVtjara-ntjuwa, mislukken, niet kunuen

doorgaan; na-ntjdra-ntjuwa-ra kaa-ta doü

ake, nai sicli ampo ta-kaa, (hedenj kan de

verbranding van dien man niet doorgaan,

morgen zullen wij hem verbranden; oi

mantjdra-nfjuwa = oimasdla-sdla; kantjdra-

ntjuwa, doen mislukken.

Ntjare, zich het monopolie van den ver-

koop van de eene of andere waar toeëigenen;

iets met dwang voor een zeer hoogen prijs

verkoopen; wati pöda-pöda lowa-na ana

ruma-ruma ro ana rato-rato makarawi-na

rawi ntjare malai-na-sa ruma-ta sangadji

mpa, geen afstammeling van een vorst of

rijksgroote kan het recht van alleenverkoop

uitoefenen, alleen de Sultan kan zulks;

ntau doü mpa ndai luku-leko, weli paralente,

ntjare, biko-bako, de goederen van anderen

eigent hij zich op onrechtmatige wijze

toe (door) met dwang voor een geringen

prijs in te koopen, en met dwang voor

een hooger prijs te verkoopen en allerlei

bedriegerijen te plegen.

Ntjaro, uitscheppen, namelijk : de visch

uit een fuik.

Ntjam-nrjamba, overal verspreid, ver-

strooid, kantjaru-ntjamba, overal versprei-

den, verstrooien.
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Ntjaru-ntjiiiggi, druppelsgewijze uitko-

men, in druppels neervallen; lösa ntjaru-

ntjinggi oi mada-na, zijne tranen kwamen

in druppels te voorschijn; vgl, ka/aru-tebe.

IVtjan, alleen maar, slechts, niets anders

dan, geheel en al, al te maal, steeds maar:

mawdra di ade pöo ede, ampo-sa masa arupiya

nljau, dat wat zich in die hamboe hevond,

was immers niets anders dan guldens:

weid nljau, eigenlijk: niets anders dan het

lichaam v. d. naakt; malao nljau, gaan,

zonder iets te bereiken, v. d. nutteloos,

nggahi malao nljau, nutteloos gepraat,

ijdele woorden; kau-pu kam ori mena doii

maramade nljau ede, beveel hem de ge-

storvenen al te gaar weder levend te maken;

nqgdra wali sara kani ro balu di sa-mem-

mena-na raa-kanta nljau kai-na ede, indien

men geen gebruik maakt en niet opvolgt

al hetgeen door (de ouders) geboden wordt.

Nfjeba, open slaan, geopend; vgl. seba.

Ntjèko (Mak. en Bug. Ijeko en djeko),

krom, gebogen; kantjèko, krom maken,

buigen; Idri ba nahu mu-lowa wdli-ku ka-

ntjèko, hetgeen door mij uitgespannen is,

kunt gij wederom krom maken ; biljdra

kantjèko, een onrechtvaardig vonnis vellen.

IVtjele = sanljihu, ongelijk, met hooglen

en laagten, geland, zooals bijv. eene zaag.

Ntjemba, overvloedig, meer dan voldoen-

de, ook: meer dan behoorlijk.

Ntjengga, scheiden van man en vrouw,

echtscheiden; vgl. tjengga.

Mjenggn, zich afscheiden van, verschil-

lend zijn met; vgl. ntjengga.

Ntjera, algemeen, gewoon, en v. d.

goedkoop.

Ntjewi, overtreffend, meer dan, zeer

buitengewoon; na-balo manljewi-ku, het is

zeer geurig; wdra sa-buwa kola na-ntjewi

kai-ku ba taho, er was een vijver, welke

(elke anderen) overtrof door schoonheid =

een zeer schoone vijver; na-ntjewi upa kaki
1

dèse-na, hij was meer dan vier voet hoog;

vgl, sewi.

Ntjidi, oi nljidi, rijslwater, stijfsel.

IVtjilii, voldoende, juist goed, juist; uta

daa mantjihi siya, visch, welke niet vol-

i doende gezouten is; nggahi mantjihi, een

juist gezegde; nljihi-ndai-na nggómi ahe,

< pala bia weya luta-mu, gij verdient dat ik

u den kop insla (vgl. ndai, V.); nljihi-

nljao = nljihi; nggdra na-ntjihi-ntjao-sa

\

tjoi-na ku-landa mpa, als er een voldoende

prijs voor (geboden wordt) verkoop ik het:

\
ta-lambo kantjihi-ku, gij moet op voldoende

:
wijze (terdege) slaan; tarima weya ba Allah-

! la 'dia kantjihi-ntjao-na loi ede, het behaagde

!
God, het geneesmiddel eene goede uitwer-

king te laten doen; vgl. tjihi en tjiki.

iVtjihi-ndai, zie ntjihi.

\jjihi-ntjao zie ntjihi.

Ntjii, J. (vgl. Jav. silep), verdwijnen;

na-nljii liro, de zon verdwijnt, het is avond

= na-mbia ai.

II. (Sund. soëh, Jav. suwek), gescheurd,

;

verscheurd bijv. een sarong, een zeil; ntjii

' ade, medelijden.

Ntjimbi, herstellen, repareeren (vgl.

tjimbi).

Ntjimi, verzakt, in deu grond gezakt

bijv. eene paal van een huis; verborgen,

geheim, vgl. tjimi.

Ntjiya, dungga ntjiya, soort citroen.

Ntjöbe, met afgebrokkelden rand, ge-

kerfd; Mal. sumbing.

Ntjöki (Mal. sukar vgl. Jav. suker),

onaangenaam, lastig, moeielijk, last, moeite,

kwelling, soesah; ook: erg, zeer; ndiha

manljöki, erg druk; dihi mantjöki, erge

vreugde, zeer groote vreugde; kantjöki,

kwellen, plagen.

Ntjong'ga, ongelijk, oneffen.

jVtjong'go , schuld, eene schuld maken;
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lao nljonggo, eene schuld gaan maken =
ter leen vragen.

Ntjora, aanstooten , aanbonsen; ntjora

angi, tegen elkander aanbonsen, bijv. twee

vaartuigen. (Ook wel eens voor kantjora?).

Ntjore, en kanljore, met zijn velen, in

tegenwoordigheid van velen; mandai waa

nljore ro waa sama-na, hetgeen met velen

(of: in tegenwoordigheid van velen) en te

zamen gebracht moet worden; ba supu

bunga-na lepi kanljore-nljorebadoü; dewijl

de bloemen door de lieden met hun velen

ontrukt waren; la-kaa kantjore-pu; laten

wij hem, in veler tegenwoordigheid ver-

branden.

Ntjubu, ergens in of onder door kruipen

;

ntjubu deï wombo uma-na, luu watu da

lösa watu do, door de ruimte onder zijn

huis kruipen, aan den Noordkant binnen-

gaande en aan de Zuidzijde uitkomende;

lampa ntjubu di wombo hadju, onder de

boomen doorkruipen; vgl. tjubu.

Ntjumbu = ntumbu.

Vtjuna, (Mak. lasuna ui), witte ui.

Vtjundn, klagen, eene klacht indienen;

voatï lowa-na waa wuwa nggdhi ntjundu ba

doü makalai malai-na-sa galara ndadi ma-

waa-na wuwa nggdhi ede, ampo na-larima-

ku ba biljdra, niemand dan het dorpshoofd

kan eene klacht inbrengen, dan eerst

wordt zij door het gerecht aangenomen;

vgl. Mak. luduh.

IVtjuwu, gewond; vgl. suwu; kantjuwu,

wonden.

O.

O = i, nadrukswoordje; ndede-o, aldus;

na-busi-o marada oi, dat het koeler zij

dan water.

dbu (Bul. awun; vgl. Mak. umbu), rook,

walm; na-waü-ra öbu saraa nggdhi-na, hij

spreekt veel niets beteekenende woorden.

óha, gekookte rijst; vgl. ngdha.

Oi (Mal. ajer), water; kaoi, bevochtigen

;

kaoi kai tuwa ngontjo, met zuren palmwijn

bevochtigen.

óka (Mak. ayoka), juk voor buffels;

sake sa-öka, een juk d. i. twee stuks

buffels.

óke, stikken, stikken ook iets in het

verkeerde keelgat krijgen; bke bapèkeuta,

door eene vischgraal slikken.

óko, I. (Mak. okong), mandje van rotan

voor een pot.

II. buigen bijv. het hoofd.

die, uitwringen, bijv. goederen, welke

gewasschen zijn; samendraaien, bijv. touw

(Mal. pulas); öle ro pöde (vgl. pöde) = het

Mal. putar-baliq); weha ntau kai öle ro pöde,

goederen door allerlei bedriegerijen zich

toeëigenen; öle-kapöle = öle, samendraaien,

Olowa (Mak. oiowang), voorsteven van

een vaartuig.

Oma (Mak. huma), droog rijstveld.

Omba, pudendum muliebre.

Ombo, vischvijver; mu-ngdha-ku londe

ede, ombo-na doü wdli. indien gij visch

eet is het wederom uit den vijver van

een ander.

ómo, water in den mond houden ; vgl.

Bug. omang.

Ompo, soort vaartuig met vlerken, iets

grooter dan een sampa.

Ompu; a. Bul. opo; Bug. opu heer),

grootvader; vgl. wai en vandaar ook in

't algemeen oude man; b. kleinzoon en
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in deze beteekenis ook ompu siwe, klein-

dochter.

óne (Bat. uli voordeel, Mal. olih, Jav.

oleh, verkrijgen), nut voordeel; öne-na ba

sampari ede nggdra turu kai-sa doü, na

made lalo mpa, het voordeel dezer kris is,

dat, indien gij er mede naar iemand wijst,

hij terstond sterft.

Oiio = kanöno, doen drinken, drenken

bijv. een dier.

Ongge, waterschepper; gaijong; oi sa-

ongge, water ter hoeveelheid van een wa-

terschepper.

óo (Bug. awo), bamboe; óo todo, (het

Mak. bulo patiung) óo paï, óo ai, óo ragi,

soorten van bamboe.

Öpu, doorslikken.

Ore veel, talrijk.

Ori, I. (vgl. Bug. ure in ama ure), oom

van vaderszijde.

II. hulptelwoord (oorspronkelijke betee-

kenis onbekend) nooit van stoffelijke voor-

werpen gebezigd; madja ara dunia ake

sa-ori madja dei ahera pidu mpuru ori, de

schaamte welke hierop aarde één is, zal hier-

namaals zeventig zijn; masaori-oripdhu, het

een of ander; duwa ori kai-na, tolu ori kai-na

enz. = duwa kai-na of duwa mbuwa kai-na,

ten tweede, ten derde.

Oro, medevoeren, medesleepen, van water

gebezigd; koha tuta-na oro tja awa ba oi,

\ao~lalo ra awa móti, zijn schedel werd naar

beneden (de monding der rivier) tot aan

de zee meegevoerd.

öru, I. moeson, tijdstip; oru barawest-

moeson; raka-pu wura oru-na; toen de

maand, het tijdstip (harer bevalling) aan-

gekomen was.

II. lao uru, dienst verrichten; verplicht

werk praesteeren.

III. = boru, I., emmer.

ósa (Jav. usap), wrijven, afvegen, schoon-

maken bijv. het hoofd.

ösu, voorraad op reis, reisgeld; ósu ro

siya, allerlei voorraad voor de reis (siya

heeft hier oorspronkelijk de beteekenis van

zout gehad).

ötjo, lossen bijv. een pand, een gevan-

gene, losgeld.

öto (vgl. Jav. ater), begeleiden; ólo ro

waa, speciaal den aanstaanden bruidegom

naar het huis zijner schoonouders brengen.

ótu, I. ótu boru, een emmer maken van

't een of ander; ótu kabaho, een emmer

maken van pinangscheede.

II. ótu mada, de oogen sluiten; v. d.

ótu eene hooge uitdrukking voor maru

slapen.

Ou, roepen, ontbieden; lao ou-pu doü

mamóti djdla ede; ede-ra lao ou kai, mai-ra

doü mamóti djdla, gaat de vischers roepen!

daarop ging men hen roepen en zij kwamen.

Owa, I. blauw.

II. metalen smelten, gieten.

Pa (Mak. idem uit het HolL pacht), Padasa (Mak. padasang), steenen wasch-

pachter.

Paa (Mal. pahat), beitels.

Pabelo (vgl. Mak. lau belo), zeeroover.

Pabule (vgl. Mak. bulekang), draagstoel

;

pabule tongko, overdekte draagstoel.

bak bij eene moskee.

Padati (Jay.pèdali, tweewielig voertuig),

mariya, affuit van een kanon.

Padere, komt alleen voor in : païpadere,

zeer bitter.
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Padewaka (Mak. padewakang of padu-

wakang), soort vaartuig.

Padi, I. meestal padi-padi, en ook ka-

padi-padi, iets met tusschenpoozen doen;

puwasa kapadüpadi, met tusschenpoozen

vasten.

II. de vakken waaruit de wand van een

huis beslaat.

Padingi (Mak. padinging-dinging), deksel

van een padja bamboezen schaal of presen-

teerblaadje.

Padja, I. breed, ruim, uitgestrekt;

sera daa mantau sumpu padja-na, een veld,

dat eindeloos uitgestrekt is; kapadja, ruim

maken, ruim doen zijn.

II. lijd of gelegenheid hebben.

III (Mak. padja), hamboezen schaal.

Padjala (Mak. idem), soort visschers-

vaartuig.

Padjamba, zie djamba.

Padjana (van hel Mak. padjannang), lamp.

Padjo (vgl. Mal, ayun). wieg, wiegen,

schommel.

Padja (Mal. payung), zonnescherm; sa-

padju Mbódjo, zoover de zonnescherm van

Bima reikt d. i. het geheele land van Bima.

Pado (Jav. padon), hoek.

Pad5ko = padoli, gierig.

Padöli, gierig.

Padoma (Jav. Mal. padoman) kompas.

Padowa = tuu; na-waü-ra padowa walu

maru kai-na, hij is van zijne slaapplaats

opgerezen; ook fig. zich verheffen.

Padu, natuurlijke spoor van een haan.

Paduka (Mal. Sanskr.), benaming van

den vorst; ruma paduka, de echtgenoote

van den sultan.

Padupa (het Mak. padupdng), wierook-

vaatje, ook een komfoor waarop gloeiende

kolen gelegd worden.

Paë, angel, met een angel steken.

Pagae, soort vaartuig.

Pagege = padoli; hubu 'l buchli aö-na

Ijaü pagege ro padöli.

Paha, I. (Jav. pakan), voederen, te eten

gevpn ; vgl. ngdha.

II. (Mal. pakan), inslag bij het weven.

Pake , op iets toeschieten , bijv. een

roofvogel op zijne buit.

Palm (uit het Mal. Sanskr. rupa? voor-

komen, soort; Mak. aangezicht, soort), voor-

komen, aangezicht, soort; watjapdhu, het

aangezicht wasschen ; ta-ndawi-ku öha upa

mbuwa pdhu, mabura makala mam.ee ma-

montja, gij maakt vier soorten rijst: wille,

roode, zwarte en geele; sapdhu, van één

voorkomen, v. d. gelijken; na-sapdhu raki

ndai-ku labo ndai-mu mijn man gelijkt op u.

Paï, (Mal. pahit), bitter, paï ade, onge-

duldig; pal ade-mu wad ngèna-ngèna-mu

angi, gij waart zeer ongeduldig dat gij

niet op elkander wachttet.

Pai ook pai-pai, veronderstel, gesteld

dat ;
pai wdra made nde mamori wdli, gesteld

dat de dooden weder in het leven konden

terugkeeren.

Païya of païya-iya (vgl. Mak. riya), jui-

chen, hoera roepen.

Pake, = rima, vingerknokkel; vgi.pèke.

Pakeke = mpabuwa.

Paki, wegwerpen, verwerpen, verbannen

;

ede-ra ao kai ba doü ede, na-èda-ku pala wadu,

ede mpara paki-na, daarop namen zij het in

ontvangst, maar toen zij bemerkten dat

het slechts een steen was, wierpen zij het

weg; lao mbeï kai ba nahu nlika na-paki

ao-ku, ik ging het hun geven, maar zij

wierpen het, nadat zij het aangenomen

hadden, plotseling weg; paki au-du ma-

ndako deï weki, verwijder hetgeen aan het

lichaam kleeft; paki doü mantjuwu, de

gewonden wegwerpen, z. v. a. verwaar-

loozen, onverzorgd laten; paki rasa-na,

zijn land verlaten.
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Pako, padiesnijden.

Paku (Mal. idem), spijker.

Pala, I. = lambo, boë, slaan
;

pala bia

tuta-na, zijn kop stuk slaan.

II. evenwel, nu, echter, maar, doch, toch,

dan; köne na-èda-ku ba mada-na, ade-na

pala mambuda, al ziet hij het met zijne

oogen zoo is zijn hart evenwel blind;

na-mpinga-ku pala lako alce deze hond is

doof; pala ina-na wunga medi-n, de moe-

der nu was juist aan 't spinnen, ndepala,

maar; vgl. nde; pala-ni. uitroep, z. v. a.

helaas, ach.

Palada, (het Mak. paladang), soort bordes

voor aan hel huis.

Palana (Mal. pelana), zatiel.

Palando (bet Mal. palanduk), dwerghert.

Palann, de plaats aan armen en beenen

waar ringen gedragen worden; het Mal.

pergelangan.

Palari (Mak. idem), soort vaartuig.

Palawu, soort boom, waarvan de bladeren

als groenten gegeten worden; in het Mal.

turi genaamd ; palawu bura en palawu kèta,

twee verschillende soorten van den zelfden

boom.

Palele (uit hel Mak.), rondgaan met

koopwaren, rondventer.

Palipöng-a, het onderste boven keeren.

Paliya, verbod, hetgeen verboden is;

vgl. karenda.

Palu-mara (uit het Mak.), kooken totdat

het water er af is, droogkooken.

Pamali (Mal. Bug. idem), verboden, taboe.

Paniaru (het Mak. pamarung), steven

van een vaartuig.

Pambödn, — tuta, het hoofd buigen,

knikken met het hoofd; vgl. mbödu, ködu.

Pamoka (uit hel Mak. pamakkang),

zolder.

Pampèso zich verplaatsen, zich bewegen

;

maru makantee madapampèso di hidi dóho

kai-na, met vast gesloten oogen en onbe-

wegelijk op zijne zil plaats slapen; Vgl. peso.

Painpindi, iets aanplakken, bijv. eene

pap legen hel hoofd.

Paiini (het Mal., Jav. pamur), soort ijzer.

Pana (Mal. panas), warm, ook hoog voor

hengge, koorts; kapana, warm maken bijv.

water.

Panaa, langzaam en keurend eten,

proeven.

Panawa, zie tawa.

Panda! si, zeer, erg; dèse pandala, zeer

hoog; ndru pandala, zeer lang.

Pande (Mal. pandei), bekwaam, handig,

geoefend in eenig handwerk , handwerks-

man; pande ndede, smid; pande hadju,

timmerman.

Pan dja = kampadja.

Pandjadja (Mal. pendjadjab), soort

vaartuig.

Pangaua, (vgl. ngdha), gebak, koekjes;

pangdha sintji, pangaha bunga-bunga, bena-

mingen van gebaksoorten naar den vorm.

Pangaro, ai — , touw van buffelhuid;

(vgl ngandó).

Pangere, (Jav. pangërèt), bindbalk van

een huis.

Pangewa, aanvuren(P).

Panggalari, de horizontale balk op de

palen op welke de uiteinden van het dak

rusten. (Vgl. Jav. galar?).

Panggawa = punggawa.

Pang'gempe, afhangen; bijv. au pang-

gempe di kontu-n, wat hangt er op zijn rug?

Pang'ka (Mal. pangkal), verhoogde plaats,

rang; wii kapangka-pangka, alles naai zijn

rang plaatsen, in volgorde plaalsen.

Panilii (Mak. panjiki), vleermuis.

Panimua (Mak. palimbang), overzetten,

bijv. over eene rivier; sampa mataki

panimba doü, een bootje, dienende om

personen over te zetten.
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Panombo (Bug. panombong), of rowa

panombo klein soort pot.

Panta, I. (vgl. Mal. pantjang paal, palen

inslaan), insteken, indrijven; panta paku,

een spijker inslaan; panta bandera, de vlag

planten ; panta kuta, eene omheining zetten;

ook zegt men : panta bente, een benling

oprichten.

II. een gespleten bamboes waarop bloe-

men gezet worden; bunga sa-panta, een

bosje bloemen, een bouquet.

Pante = nggoma, soort huiduitslag.

Panta, soort mandje.

Pao, a. hap, happen; ede-ra ngdha kai

duwa pao, tolu pao, daarop at hij twee of

drie happen; b. doen happen, in den mond

geven; ngdha pao ba doü, eten terwijl iemand

hem het voedsel in den mond brengt.

Papakn, diertje dat gevondon wordt op

de kippen in den ruitijd, kippenluis; ook

als spreekwijze gebruikt om aan te duiden

dat iets zeer klein is

Para, I. de manen van een paard.

II. wordt, voorafgegaan door een woord

dat onderzoeken of beproeven beteekent, ge-

bezigd in; para rnarai, om 't hardst loopen;

para mantiri, om de wed schieten ; para ma-

tenggo, meten wie de sterkste is.

Parabo, langwerpig soort kist; parabo

bedi, geweerkist; parabo doü mamade,

doodkist.

Parada (Mak. idem; Mal. Jav. prada,

dun, blad van metaal), verguldsel, ook verf.

Paraèsa == parèsa.

Parakara (Mak. idem; Mal. Sanskr.

perkara), zaak, artikel.

Paralente, gewHdadig, met geweld;

mpanga paralente, met geweld stelen; weli

paralente, met geweld koopen , gebezigd

bijv. van den vorst, als hij zijne onder-

danen dwingt hem iets te verkoopen tegen

geringen prijs.

Paramata (Mak. idem; Mal. permala),

edelgesteente.

Paraman, soort plant iu het Mak. tji-

naguri genaamd.

Paranaka (het Mal. peranakan); doü

paranaka, de afstammelingen van Maleiers

en Bimaneezen.

Parang-ga, stal.

Parasila (van het Mal. bersila); döho

parasila de bijzondere wijze van zitten, in

het Mal. duduk bersila genaamd.

Parenta (Mal. parentah), bevel, bevelen;

vgl. kau.

Parèsa (Mal. Sanski. pariksa Mak. pa-

resm), lao parèsa di ruma sangadji, een

|

rechtgeding voor den vorst gaan voeren.

Pari, uitstrooien, v. d. zaaien.

Parisi, bumi parisi, anibtstilel, zie bumi.

Pariya (Mak. idem), soort slingerplant.

Paro, snel, vlug; lampa paro, draven;

paro rima, vlug, handig.

Parong'g'e (Mal. meronggei) soort boom.

Paröpa (Mal. parapat), soort boom.

Para Mal. parut), rasp.

Paruga (Mak. baruga), bamboezen ge-

bouw, waarin vergaderingen enz. gehouden

worden. Men onderscheidt twee soorten:

de paruga suba, builen de omheining van

het paleis (vgl. suba) en de paruga tau,

binnen de omheining; de laatste wordt zoo

geheeten, omdat daar, bij feesten, de scho-

tels met eetwaren moeten neergezet worden

door hen, die daartoe verplicht zijn.

Parupae, klanknabootsing, bijv. van iets

dat met een knal uit elkander springt;

kaparupae, dat geluid maken ; men zegt

ook : nunlu kaparupae, met veel omhaal en

bluf iets vertellen.

Pasa (Mal. pasang), wati-du wdra pasa-na,

zonder wedergade.

Pasaka (Mal. pusaka), erfstuk, ada pa-

saka, een door erfenisverkregensla af.
*
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Pasapu (Mak. idem), zakdoek, handdoek.

Pasatimpo (het Mak. pasan(impó), mei

goud beslagen bijv. eene kris.

Pasiki (Mak. pasiki' voorvechter), een

hofbeambte, die met vertrouwelijke zen-

dingen en boodschappen belast wordt.

Pasöle (van het Mal. pèrsoliq), pronken,

v. d. ergens verzot op zijn, iels zeer in

waarde houden; pasole kai-pu ba nggömi

sunat, houdt de soenat in waarde.

Pasusu (Mak. pasusuriï), ai pasusu louw

om de zeilen van een vaartuig mee vast

te maken.

Pata, I. kennen, onderkennen, herkennen;

bae kai-pu ade itmu firasat ndai lowa kai

pala ro bade sa-mena-na doü, beoefen de

gelaalkunde om daardoor de menschen Ie

kunnen onderkennen en Ie welen wie

zij zijn ; mandede wali mbeè pata mpudu

ba doü mantau, zoo ook. indien eene geil

door den eigenaar (als zijn eigendom) her-

kend wordt enz.; pala katjuwa-tjuwa lai-ku

doü malaho ro masawai, onderscheid de

goeden en slechten van elkander.

II. in wuu ro pata, zie wuu.

Pataha, soort plant, welke men nog

onderscheidt in — mpori (Mal. serei), —
doro, en — kölo.

Patala = tala; patala pangaha di ade

tare, koekjes op een schotel ordenen.

Pateri (Mal. pëlari), soldeeren, soldeersel.

Patiti, aanleggen, mikken.

Patjinga,— woi, zichtbaar van de tanden.

Patoho, schuldvordering (vgl. löho).

Patola (Mal. Mak. idem), soort kom-

kommer.

Patu (het Mal. patut) gepast, voegzaam.

Patuia (vgl. Mal. lulaq, Mak. lula),

middel tol afweering van ziekten.

Pawala (Mak. pawallang, rood koralen

armband), enkelring.

Peda (Mal. pedang), sabel.

Pee (Bul. mihis met de vingers knijpen),

met de vingers drukkend, knijpen, pidjetlen;

(vgl. petje).

Pehe, I. kunnen, mogelijk zijn; vgl.

lowa; doü daa mawara oi sambeya wali

pehe-na karawi sambeya, door hem, wien het

water, om zich te reinigen vóór hel gebed ont-

breekt, kan het gebed niet verricht worden.

II. leeren kennen, kennis maken, (vgl.

pala) ; ntjai mandai pehe kalantu kai-la wd-

' ra-na, een weg, welke ons het beslaan

van (God) duidelijk leert kennen ;
pehe

angi, met elkander kennis maken; pehe

weki waü bonggu, erkennen, bekennen, dat

men overwonnen is.

III. ede-ro-pche, (alleen aldus verbonden,

in deze beteekenis gebruikelijk) onderricht,

onderrichten, raad, vermanen; doü ma-

bengke daa maugawa balu ede-ro-pehe, eigen-

wijze menschen, die naar heen raad willen

luisteren.

Pehi, ai pehi, het touw, waarmede het

juk om den hals van den buffel verbonden

wordt.

Pèke, been, bot (vgl. Mak. buku?).

Pela (Mak. Upa), plat.

Pelo (Mak. peló), oprollen van de zeilen.

Pene = tabai.

Penge kwaadaardig bijv. een dier.

Penta, penta edi, voetzool, penta rima,

handpalm; vgl. kapenla.

Pèpa, naar iets slaan, bijv. naar eene

vlieg,

Pere, slaan met een veerkrachtig of

elaslisch voorwerp, slaan met de vleugels,

zooals de vogels.

Peso, afwenden, verwijderen, afwijken,

van iets (vgl. Mak. Bug. lessó); walidu

pèso-pèso-na mada-na manlanda weya pdhu-

na, hij wende zijne oogen niet af van haar

gelaat maar bleef het steeds aanschouwen;

peso weki, zich afwenden, weggaan; peso
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weki di hidi makalai, naar eene andere

plaats verhuizen.

Pète, binden, vastbinden aan iets = lèlo,

waarmede bet dikwijls verbonden wordt.

Peti (Mal. pelt), kist.

Petje (Mal. piljit) = peè.

Peto, soort boom, in het Mal. dedap

genaamd.

Peya, aanstonds, straks, zullen; peya,

sa-doü-na, aanstonds! zoo dadelijk! peya

na-waü sara maru, ampo enz., aanstonds,

als hij in slaap zal zijn, dan enz., na-

kapöro-ra peya rahi-mu, uw man zal toor-

nig worden; peya-sa ede = peya.

Peyo, djanga peyo, boschhaan, padu

peyo, soort plant, wilde hanespoor.

Pida, blikken, knippen met de oogcn

;

v. d. sa-pida mada, één oogenblik; (vgl.

Mal. kedjap; Mak. kidd).

Pidu (Jav. pitu), zeven.

Pilli, kleine boor; pihi-pu afi, maak

vuur door met een stuk hout in een ander

te boren.

Pii, inhouden ; pii nawa, den adem in-

houden; pii eli, zijne stem inhouden; pit

rai, zijn loop inhouden.

Pikn, I. (vgl. Bal. Mang. mokopi; Jav.

nëkuk) ; opvouwen ; nahi ra-piku, opgevou-

wen betel.

II. het Mal. pikul, als gewicht.

Pila, (Jav. pira, Mak. pirang), hoeveel;

boë pila, hoe laat is het? pila-pila, ver-

scheidene, vele ; labo fdre-mu mawaüra bini

pila-pila djompa, terwijl verscheidene schu-

ren vol zijn met uwe rijst.

Pili (Mak. pdrisï en Jav. prih), pijnlijk

zijn, pijn; pili tuta, hoofdpijn, pili löko,

buikpijn.

Pimpi, achtereenvolgens ; (a-nöno pimpi-

ku tolu nai, gij moet het drie dagen achtereen-

volgens drinken.

Ping'ga (Mak. pinggan), schotel.

TERH. BAT, GEN, XtYIH.

Pinta, op een, opgestapeld ; ook : dikwijls

;

na-pinla lalo mai-na, hij komt zeer dikwijls

;

vgl. pita.

Piri, I. gelijk, vlak, bijv. een veld.

II. wrang.

III. (Mal. piring), bord.

Pisi, rondloopen, overal rondgaan; na»

waü-ra pisi doro ede lao ngupa, hij heeft

den berg geheel rondgeloopen om te

zoeken.

Piso, (Mal. idem), mes.

Pita, drukken, ergens bovenop zijn;

ampo ta-döho pila-ku, vervolgens gaat gij

er bovenop zitten ; mabupila lènga-na, boven

op zijn makker vallen; kanggdhi-pu kai

masapöda-pöda-na, ai-na pita-mu ruu ana-k

ede, spreekt vrij de geheele waarheid uit

en houdt niet onder (z. v. a. verbergt niet)

wat het lot van mijne kinderen zal zijn;

pita mbulu, de op het dak zich kruisende

bamboezen balken (in het Mak. rakka-

rakka geheeten).

Piti, duit, van Bali afkomstig; ook geld

in 't algemeen; (Mal. pilis; Mak. piüsï).

Pitja, met de nagels knippen, bijv. on-

gedierte; (vgl. Mal. pidjat).

Pitu, in: pitu mpowa, versterking van

mpowa.

Piyu (vgl. Mak. purusiï), over iets heen-

strijken, bijv. over de manen van een paard.

Po, dial. = pu.

Pöda, waar, juist; nggdhi poda, een

waar woord ; sa-pdda-pöda-na, waarlijk,

inderdaad ; indo na-wdra imbi sa-pöda-pöda-

na, zij hebben inderdaad geen geloof; kai

masapöda-pöda-na, naar waarheid; kapöda,

waarmaken, juist doen zijn; kapöda ade

het hart zuiveren; ook: zich zoo veel

mogelijk inspannen.

Pöde, I. (Mal. putar) draaien, opwinden,

bijv. een touw; öle ro pode, zie öle.

II. (Mal. pete), stinkboonen.

6



84 BIMANEESCH—HOLLANDSCH WOORDENBOEK.

Poë, afbreken.

Pohu, omhelzen, met de armen omvallen,

(Bal. pëkul; Mal. peluk).

Pöke, plukken, bijv. vruchten.

Pöku, I. terugkeeren = dula en mbali.

II. vouwen, (vgl. piku,wöku), pöku iolu-ku,

men vouwe het in drieën, sa-poku tjihu,

eene maat van af de hand tot aan den

elleboog.

Pöle = o/e; kapöle, zie bij öle.

Polo, plukken, afplukken sluk voor stuk.

Ponda, kalebas; eenige soorlen zijn:

ponda naru, ponda mbölo, ponda iidali.

Ponggo, (Mak. pangkulü; Bolaang. Mong.

momongko. met eene bijl hakken), bijl,

hakken ; ede-ra ponggo böo mena kai-na

fuu hadju ede, daarop hakte hij alle boomen

om.

Ponggu, ziek worden, zich eene ziekte

op den hals halen.

Ponte, (vgl. Jav. bunfëP), inwikkelen,

pak ; ponte kai karata, in papier wikkelen ;

doü mawaa ponte, iemand, die een pak

draagt; sa-ponte óha, één pakje gekookte

rijst.

Pontjo, pontjo sambia, de avondster;

(vgl. Jav. pandjer sore).

Ponto (Mak. idem), armband ; ponlo rato,

naam van een vischsoort dat in holen aan

den zeekant leeft en zich kan opblazen.

Pontoreka, stamelen.

Pèo, sluk bamboe om iets, bijv. geld,

in te bergen, (vgl. Lamp. paruh, uitgeholde

bamboe om water in te bewaren).

Pore, kneden ; öha sa-pore óha duwapore,

één, twee klompen gekookte rijst.

Poro (Mak. bodo), kort; kaporo, kort

maken.

Pötju, veest, een veest laten ; (vgl. Mal.

kenhtt; Jav. ëiilut, Sumb. kapisu).

Pu, (vgl. Mal. pon, Mak. pa), nog ; voorts

dient het om den nadruk op een woord

te leggen en wordt ook gebruikt tot aan-

duiding van den imperatief (zie spraak-

kunst); rongga-pu èse tadja, bovenop zolder

gekomen ; hanta-pu, lil op ! wati-pu, nog

niet; mbui-pu, nog.

Pudju = ranu, kneden, fijnkneden.

Pudu = nempa, lappen, ergens een lap

op zetten; dikwijls beide verbonden ge-

bruikt: pudu ro nempa.

Puka (Mal. pukat), sleepnet; een net

uitwerpen; bijv. puka djdia.

Pula, stoppen, dichtmaken, bijv. een

gat.

Pule, I. (Jav. puien), gestold, klonterig;

kapule, tot eene vaste massa maken.

II. verbrijzeld, vergruisd, v. d. geheel

op, schoon op; (vgl. Mal. pimah); bijv.

ede-ra ponggo böo mena kai-na fuu hadju ede

na-pule saraa fuu hadju di lewi ede, daarop

hakte hij alle hoornen om, zoodat geen

enkele boom meer in den tuin stond; na-

waü-du pule saraa lewi-la, onzen tuin is

geheel van boomen beroofd ; ngaha kapule,

schoon op eten.

Puli (vgl. het Mak. en Bug. woord)

sneuvelen.

Puli-lawa, het Mal. kulit lawang.

Punggawa (Mal. Sanskr.), legerhoofd,

bevelhebber.

Punti (Jav. preutel ?), gekruld van 't haar.

Puntiana (Mal. puntiyanak), de geest,

die de kraamvrouwen kwelt.

Pupu (Jav. pupur). blankelsel.

Pure, zwavel.

Puru, I. roosteren; dei afi naraka puru

kai siksa, in het helsche vuur zullen zij

geroosterd worden tot hunne straf; na-

karaka-du huri-na sake, ede mpara tjuwa-

tjuwa puru-na, zij vilden de buffels en

daarop roosterde elk (zijn deel); purupela,

gedroogd vleesch, dendeng.

II. de punt van een stijl; vgl. pufju.
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III. (Mak. idem), puru djawa, soort

huiduitslag.

IV. (Mak. purusiï), een band toehalen.

Puti, soort boor.

Putji-ang'g'i (Mal. puki andjing), soort

plant.

Putju (Jav. pulji(k), punt, bijv. vaneen

zonnescherm.

Putn, inpakken, inwikkelen, meestal in

linnen; vgl. kato; sa-putu, één pak.

Puwa, I. (Bug. puwang), meester, mees-

teres; met dezen titel spreekt een slaaf

zijn heer aan.

II. (Mal. perah; Jav. pok), uitpersen.

Pnwasa (Mal. Sanskr.), vasten.

IR,_

R = ra, I en III ; ede-r = ede-ra, ina-r

ama, ouders.

Ra, I. geeft evenals het Mal. woordje

lak, nadruk aan het woord waarachler

het gevoegd wordt ; nggómi-ra, gij ; na

tako-ra, het is goed. Zie voorts de spraak-

kunst.

II. = raa, III.

III. ra = ro, I, doch alleen in samen-

stellingen, welke één begrip aanduiden;

nggasa ra nggdri, bloeiend, levendig, bloei

;

ia ra kamai, uitschelden; het wordt ook

dikwijls tot r verkort.

Raa, I. (Mal. darak, Oud-Jav. rak),

bloed.

II, (Bal. lakad, lad) ; spoor, iets, wat de

sporen draagt ergens voor gediend te hebben

of mede in aanraking geweest te zijn (het

Mal. bekas); raa edi, voetspoor

III. dikwijls verkort tot ra, vormt deel-

woorden van den verleden tijd; doü raa-

diki (ra-diki), een gebonden mensch ; wei

raa-diki (ra-diki) ba raki-na, eene, door

haren echtgenoot gebonden vrouw; utara-

waa-mu, de door u medegebrachte visch;

au-au-du raa-rawi-la ro raa-nggdki-la, al

wat gij gedaan en gezegd hebt; doü raa-

madiki wei-na of : doü maradiki (zelden

:

maraadiki) tvei-na, iemand, die zijne vrouw

vastgebonden heeft; doü maramade ede, de

gestorvenen, (vgl. de sub II opgegevenen

beteekenis).

Raba, (Bug. rëbang), een bamboezen om-

heining (vgl. kuta); ook eene bamboezen

afperking in eene rivier.

Rabi, iets van boven halen; rabi ula

èse tadja, visch van den zolder halen.

Rada, I. overtreffen, meer dan ; na-rada

mpudu guru-na ba ana mori-na, de leer-

meester werd door zijn leerling overtroffen

;

pana-na madja na-rada-ku afi, de gloed

van de schaamte overtreft dien van het

vuur; na-busi marada oi, na-neyo marada

wolo, het zij kouder dan water en lichter

dan kapas.

II. alléén in rada-rudju = rudju, kneden.

Radarasa, pelo radarasa, soort dëdap-

boom.

Rade (in hel Kólo'sch rale, Sumba relt),

graf.

Rae, soort van vergiftige slang, in het

Mak. ulard tara balawo genoemd.

Rafa, uitgekauwde betelpruim ; (Mal.

sepak).

Rag'a (Mal. idem), bal van rotlan.

Rag'i, dobu ragi, soort suikerriet lebu

merak.

Rahama(t) Arab. rah mat, genade, barm-

hartigheid.

Rahasiya (Mal. Skr.) geheim, ook het

innerlijke, het gemoed.

Rahi (Mal. laki), man, echtgenoot ; ka-

raki, huwen (van eene vrouw gezegd).

Raho, vragen om iets (Daj. laku); raho
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kangampu, vergiffenis vragen ; ia-raho weya-

ku daha ndru-na, gij vraagt aan hen hunne

lange wapenen; raho weid, elliptische uit-

drukking voor verlof vragen om heen te

gaan, Mal. minta diri.

Rahu, soort viervoetig dier (civetkat?

vgl. Jav. rasé).

Rai, (Mal. lari) ; hardloopen, ijlen, vluch-

ten ; harai, snel doen gaan, hard laten

loopen ; karai lopi-na dei taka, zijn schip

met eene vaart op eene klip doen loopen.

II. ai marai, lichtdag, overdag, in be-

teekenis het Mal. hari siyang ; kakidi

sambeya lima voakatu di sa-nai ai-marai

ro sa-nai ai mangadi, de gebeden ver-

richten op de vijf waqloe's iederen dag,

gedurende den dag en de nacht ; vgl. sidi.

III. gesteld zijn op iets, in iets zin

hebben; oi nde nöno kai: oi pana, oi busi,

oi niwa, bè-bè-na mpara nde rai kai-na oi

malolu mbuwa pahu ede, het vocht waar-

mede het moet gedronken worden is warm

of koud water, of honig, op welk van deze

drie men het meest gesteld is.

Raka, komen tot, bereiken, voltallig,

voldoende, verkrijgen, vinden, (vgl. Mal.

dapat en Bal. bakat); tjoü-ljoü-du mabalu-

na parenta aka{l)-na, na-raka ilmu, ieder,

die de bevelen van zijn verstand opvolgt,

zal wijsheid verkrijgen; raka-na sa-nai

duwa mbuwa rupiya, dagelijks verkreeg hij

twee gulden ; doü ra-raka, krijgsgevangene

;

raka-du di woha ntjai, toen hij het midden

van den weg bereikt had (toen hij halver-

wege gekomen was) ; tantu-ra dompo weya-

na tuta-mu, na-raka-ra upa mpuru upa,

hij zal u zeker het hoofd afhouwen, opdat

hij. de vier en veertig bereikt, (voltallig

maakt) ; kalösa-ku djèka-na, nggdra wdra

sara masa-na maraka bila-na, men moet

de zakat opbrengen indien men geld be-

zit, dat het getal (voor de belastbaarheid)

bereikt); daa maraka of wali raka-na, ook:

onvoldoende, raka-fjiki, voldoende (vgl. tjiki);

karaka, doen verkrijgen, doen bereiken;

saraka, tot aan; watu tampuu-mpuu-na

saraka tjumpu kai-na, van het begin tot

het einde; ba bau wafintene kai-pu mai-na

saraka mbia ai ake, waarom is hij tot

heden avond toe toch nog niet gekomen?

Rama, kruipen, zoowel voor menschen

als voor slangen enz. gebezigd.

Ramba, I, slijpen ; wadu ramba, slijp-

sleen.

II. snijden, bijv. gras of kaljang.

Rambuta (het Mal. rambutan), eene

vrucht.

Rame (Mal. rami), vlas.

Rampa (Mal. rampas), ontrukken, rooven.

Rana, lauw (vgl. Toumpak. nanar), ook

hoog voor supu, ziek.

Randa, I. sleepen ; randa-ku peda-ta dei

dana, sleep uw zwaard over den grond

;

ede-ra randa-kai ba doü, na-lao hade-du,

daarop sleurde men hem voort om hem

te dooden; (vgl. hinli).

II. stengel, steel, bijv. van den betel.

Rangga, I. de bidaraboom.

II. = möne, mannelijk, zoowel van

menschen als dieren.

Ranggasasa, (van het Mal. Sanskr.

raksasa), booze geest, reus.

Ranggo, koraalsteen.

Riing'lii, (Mal. rakil), vlot.

Ranta (Mal. en Mak. ranfang), soort

mand.

Rante (Mal. idem), ketting; ai ranle,

toom van een paard.

Rantja = lepi; na-waü-ra mpoi voeli

ranlja ba doü, door de lieden is alles als

om strijd geheel en al opgekocht; ook be-

naming van eene wijze om de trom te

slaan.

Ranu, kneden, persen, uitpersen, (vgl,
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Bug. djëmmü); mangge ndei ranu kapule,

tamerinde, welke tot eene vasle massa

moet gekneed worden; oi mangge ra-ranu,

uitgeperst sap van tamerinde.

Rapa, I. afgesneden rijsthalm.

II. soort peulvrucht, in het Mak. hatjang

goreng genoemd.

Rapu (Mal. rapat, Jav. rapët), dicht,

stevig aan één gevoegd.

Rasa, groote plaats, negorij ; rasa toi,

dorp, (Mak. parasangang).

Rase, A. insteken, speciaal in den mond

;

rase weya-pu di asa lako ede, steek het in

den bek van den hond; B. vreten; asa-

mu-sa na-turn rase, of; mu-turu rase-ra, gij

vreet maar alles op.

Raso, schoon, rein; (Mal. bersih, Jav.

rësik), raso weki, rein van lichaam ; ook

in overdrachtelijke beteekenis gebruikt:

raso rera-na di nggdhi mantjowa, zijne long

is rein van leugentaal; bura raso, helder

wit ; karaso, reinigen ; oi maraso maka-

raso-na, zuiver water om het te reinigen;

vgl. nira,

Ratja, soort plant.

Ratja (Mal. rafjun), vergift.

Rato (Jav. ratu, vorst), vorstelijk per-

soon, prins ; deze titel mag gevoerd worden

door de djaneli en tureli.

Ratu (Mal. ratus), honderdtal, sa-ratu,

honderd.

Rau (Mak. rawo), soort vrucht.

Rawa, zingen, gezang, liedje.

Rawamü (dit is: mu, zingend; vgl.

rawa), soort duif, in het Mal. punei ge-

noemd.

Rawe, 'wang.

Rawi, werk, handelwijze, ook wel toe-

stand, zaak, en in sommige vormen ook

gelijk karawi; (vgl. ndawi en Daj. dj'awet)

;

rawi doü, A. iemands handelwijze, B. too-

verij ; hina ba rawi doü, betooverd ; karawi:

karawi rawi malaho, een goed werk ver-

richten ; ai-na milta ro hambu labo doü

ba supu wdra-na karawi-la mataho di siya,

houd nooit iemand na, dat gij een goed

werk aan hem verricht hebt; na-waü-ra

lao karawi hadju, hij is hout gaan be-

werken ; rawi ro lao, veldarbeid verrichten,

(vgl. Bug. laonruma).

Rebo, dansen, tandakken; vgl. lenggo.

Rede (vgl. Mal. rindu), = pili (waarmede

het meestal verbonden wordt), pijn, pijn

doen, ook in het bijzonder: minnepijn.

Reè, pudendum virile; ree rato, soort

zeevisch.

Refu, laten varen, loslaten; wordt soms

met nèfa verbonden.

Reke, I. bet Holl. rekenen = bila;

mbolo-na wali-du waü reke ro bila, de

menigte er van was ontelbaar.

II. krachtig, sterk, bijv. van een mensch

of paard ; nggdhi mareke, een hard woord.

Reko, (Mak. deko en léko), zich om
iets heen kronkelen als bijv. de slang,

wortels van planten; iets omgeven, zooals

bijv. de hoofddoek het hoofd; iets om-

winden, bijv. met een touw.

Rela (het Arab. ridld), goedvinden,

tevredenheid ; rela ade-ku, ik ben tevreden,

ik schenk vergiffenis ; raho rela, om verlof

vragen.

Rembe, zwak; doü marembe, een zwak

mensch.

Rem e, punt, bijv. van een sabel.

Rempa = rumpa.

Renda, I. (Mal. idem), passement.

II. bumi renda, een titel.

Rende, lies.

Rendu, zie djau.

Reng'g'e, rotsblok, groot stuk steen.

Renta, uitspreken, vermelden; renla-ku

kai rera, men spreke uit met de long

(het geloof).
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Rente, slaan; vgl. boe, lambo, nduku,

pala.

Repa = mena; ede-ra Ijuwa made repa

kai-na = ede-ra tjuwa made mena hai-na

daarop stierven zij allen.

Rera (Mal. lidah, Mak. lila), tong.

Rerakalo, soort vleermuis, in het Mak.

balang-balang genoemd; pad/u rerakalo,

een zijden zonnescherm (Mak. payung

panjiki).

Rere, in samenstelling: hebben, bezitten,

rijk, (vgl. wdra) meest in gebruik met

wali of da ; doü walt rere (madarere) nggcè

ro mori, iemand, die niets bezit om van

te wonen en van te leven ; doü madarere,

een arm of gering mensch; wali rere, ook :

ziekelijk, van menschen of dieren; lang-

zaam of achterlijk in 't groeien, van planten.

Rero, overal rondgaan; her- en der-

waarts gaan; ngupa rero, overal rond

zoeken; ngdra-na rero na-kamboü ba dou,

door de lieden is zijn naam overal in

't rond bekend gemaakt ;
(vgl. ngaro en

Sikka rerong, in : bano rerong, rondloopen).

Reso, in menigte aanwezig zijn, zeer

talrijk zijn; na-waü-ra reso saraa uta, de

visch is zeer talrijk.

Rètje, aansporen, iemand tot iets over-

halen ; ede-ra rèlje kai-na iwa dóho-na

:

mai-ra la-nee-ka di uma-na, daarop spoorde

hij zijne makkers aan (met de woorden:)

komt, laten wij in het huis gaan; ba supu

nee-na rèlje lao ligo rasa ro dana-na, dewijl

hij haar wilde overhalen zijn land te

gaan zien.

Rewo, gewoon zijn te gaan; doiimarewo

di kampo aka, iemand die naar gindsche

kampong pleegt te gaan.

Reya, I. (Mal. Porl.) reyal, spaansche

munt.

II. (Mal. haliya), gember.

Ridi = nggara, indien.

Rirto, schoonzoon.

Rifa (Mal. Upan of halipan), duizend-

poot.

Rilia, kookplaats, verkregen door drie

sleenen, welke een driehoek vormen (Mak.

laring met omzetting?).

Rihu (vgl. Mak. ritjuF), zie mbari.

Rii, (Bul. arihi. Bug. aliri) ; paal, bijv.

van een huis) rii panla, de stijlen, waarop

de nokbalk rust.

Rima (Mak. lima), hand: ana rima,

vinger.

Rimba, I. oi marimba, hoog water.

II. in sahada marimba, eene versierde

uitdrukking in Bimaneesche vertellingen

voor: sdhe, karbauw, doch waarvan de

beleekenis nu niet meer bekend is.

Rinibi, karimbi, ratelen, rollen, zooals

de donder.

Rimpa = niki; bila marimpa, een vol

getal, Ijengga karimpa-pu = tjengga kaniki-

pu, verdeel het geheel en al.

Rimpi = djarimpi.

Rindi, I. (vgl. Tonsaw. dendêm), donker,

duister; ndai makatarowa-na marindi, om

te verlichten, hetgeen duister is.

II. bamboestoel ; oo upa rindi, vier bam-

boestoelen.

Ringa, I. (Mal. dengar, Jav. rungu),

hooren ; karinga, doen hooren, v. d. mede-

deelen, verhalen; raka-na sa-naiduwambuwa

rupiya, ndepala na-karinga-ku wei-n sa-buwa

rupiya, dagelijks verdiende hij twee gulden,

maar hij vertelde aan zijne vrouw slechts

van één.

II. (Mal. lènga), sesam, oliezaad.

Ringgi, (Mal. ringgit), dollar, rijksdaalder.

Ringi, kapok.

Ringi-ronga (vgl. Mak. lannasd, Bug.

lanna), ringi-ronga ade, zich verwonderen,

verbaasd staan over iels; kuwasa-na Allah

itfala na-arira ringi-ronga ade ila, over de
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macht van God zijn wij geheel verbaasd;

naarira ade-ku maringi-ronga rawi doü ede,

ik ben ten hoogste verwonderd over de

handelingen van dien man.

Ringui, (Mak. lingu),gek; karingu, iemand

voor den gek houden.

Rinta ((omzetting van linraP vgl. Mak.

tinrang, Mal. lendang), schoppen, een schop

geven.

Ripa-ripa, geheel verscheurd.

Riru, wolk (Bug. allung).

Risa, soort plant.

Riti, (Bug. red), geel koper.

Ritju, 1. (Mak. idem), = sawai, slecht.

II. (vgl. Bug. relje en Bul. rewek), snel,

vlug; djara maritju, een hardloopend paard.

Riu, meest: sama riu, vlak.

Riwu, (Mal. ribu); duizendtal, sa-riwu,

duizend.

Riyana, schoonvader, schoonmoeder.

Ro, I. en; kalo ro föo, pisangs en

mangga's ; ku-sakasi-ku wati wdra-na ruma

makalai malai-na-sa. Allah ta
(

dla ro ku-

sakasi-ku nabi Muhammad ede ndai kakai-na,

ik betuig, dat er geen andere heer is dan

Allah en dat de profeet Mohammed zijn

gezant is. Soms ook met: of, te vertalen;

ia-raka-ku ro wati, hebt gij het gekregen,

of niet?

II. Een woordje om aan den zin eene

vragende beteekenis te geven ; mu-pili lóko-

mu-ro? hebt gij pijn in de buik?

Röbo (uit het Arab. marbot), de gees-

telijke, die de bedoeg in de moskee slaat.

Rödjo, toespreken, aanspreken; rödjo

angi, elkander toespreken, zich verzoenen

;

wati ntene-pu-ro rödjo angi labo rahi-mu,

zijt gij nog maar niet met uw man ver-

zoend ?

Rodu, (Mak. ronrong), wekken.

Roi, prijzen; na-roi-ra taho sdra-na doü

di ade rasa ake, zij prees de goede ge-

woonten van de menschen in dit land;

ringa ndede roi ba doü ede-ra ndha-ndha

kanae kai-na eli marawa, toen zij zich aldus

hoorden prijzen, verhieven zij hoe langer,

hoe meer hunne stemmen bij het zingen;

karoi, doen prijzen.

Róka, I. de lendenen.

II. (Mal. karat), roest, roestig; besi

maróka, roestig ijzer.

Rèko, waken, bij iets waken, feestvieren

feest ; rèko kamaru, waken, bijv. bij een

kind tot dat het slaapt; na-maru röko ba

sintji weki, hij ligt neder terwijl het be-

rouw bij hem de wacht houdt, vgl. sandaka.

Romba, roodkoper; sdhe romba, rood-

kleurige buffel.

Rombe, grasmes.

Rombo, recht, rechtuitgestrekt; vgl. romo.

Rome, (Mal. lemah, Bul. lemé); zwak,

qodrat aö-na: tenggo Allah-la^dla, muslahU

rome-na, qodrat beteekent dat God sterk

is, het is onmogelijk, dat hij 'zwak is;

ruma marome, een zwak vorst.

Romo, I. (vgl. rombo en 't Mak. lam-

busü), recht; nfjai maromo, een rechte

weg; v. d. juist, waar, werkelijk; kaljai-

ku mu-romo, naar ik vermeen zijt gij

juist, (handelt gij recht) ; ruma maromo,

een waar vorst ; wati romo iyu-ku, ik had

werkelijk geen gevoel, ik had in 't geheel

geen gevoel.

II. steel, stok, v. d. romo bedi, loop van

een geweer.

Röna, stam; róna hadju, boomstam;

röna fana, het lichaam van een boog; vgl.

lona.

Ronda, naakt, van een mensch ; bladerloos,

van eene plant ; ook wel ; van geldmiddelen

ontbloot, zondergeld; karonda, naakt maken,

naakt doen zijn, v. d. naakt uitkleeden,

van alles berooven ; men zegt ook : karonda

tembe, de sarong uittrekken.
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Rondo, zie mbau.

RoDg'g'a (Kölo longga), komen tot, aan-

komen ; da ndai marongga-hu nekeka ela

ro doü nahu sangadji une parange matja,

tot mijn volk mogen later niet komen

vorsten met een tijgeraard ; na-rongga dja-

ra ama-ii watu doro, de vader kwam even-

eens aan van de bergen; rongga-pu aka-

dawa, daar gekomen ; karongga, doen aan-

komen, doen toekomen, overbrengen, bijv.

de bevelen van iemand.

Rongko (het Mal. — Holl. rokok), sigaar,

rooken.

Ronti = runti, afsnijden.

Ronto, van roest zuiveren metlimoensap;

ronto-pu best, maak het ijzer met limoensap

schoon

!

Röo, I. (Mal. daun, Jav. ron), blad.

II. iets ergens uitnemen, bijv. uileene kist.

Rope, schors, schil; röpe hadju, boom-

schors; röpe dolu, eierschaal.

Ropo, twisten, twist.

Rópo-röpo (Mak. rappo-rappo), hangslot,

met een hangslot sluiten; ede-ra röpo-ropo

kai-na, daarop sloot zij (de kist) met een

hangslot.

Rötji, (vgl. Mak. latfjiri), snel, vlug;

lao rotji, snel gaan; karölji, snel doen zijn,

ook : karawi karötji, iets snel, spoedig ver-

richten.

Rötjo, A. (vgl. Mak. soso); met een

parang schillen; B. = saroljo, afgeschil-

verd; parada na-waü-ra saroljo (rötjo), de

verf is afgeschilverd.

Rötju of saröfju, loszitten, losraken,

losgeraakt zijn, bijv. het heft van een mes

;

waü-ra rólju (of sarolju) wöle-na, de grendel

is los (of afgeschoven) geraakt.

Rowa, I. = beo, de bcyo, soort vogel.

11. (Jav. dowah, soort pan), rowa mbako

kai, pot om rijst in te koken; rowa weha

kai oi, pot om water in te halen.

III. (het Mal. Arab. arawah), feesten

voor de afgestorvenen, voor een afgestor-

vene zulk een feest vieren.

Ruba-raba = rupe-rape.

Rndj n = ranu, kneden.

Rugi (Mal. idem), schade; verlies.

Rugu-rege, klanknabootsing van een

rammelend geluid, vgl. karugu en karege.

Ruku, bewegen; mam maruku loki,

slapen, terwijl men het achterste beweegt

;

wali-du bae-bae-na ruku ro rawi ompu ede,

de bewegingen en handelingen van den

ouden man waren niet goed = hij was

geheel buiten zich zelven (tiyada berka-

lahuwan laku-nja).

Ruma, heer; ku-sakasi-ku wali wdra-na

ruma makalai malai-na-sa Allah ta~dla, ik

bel uig dat er geen andere heer is dan Allah

;

ruma-t, onze heer = de vorst; ruma-t

biljdra, de rijksbestierder, ita ruma-ku,

zeer hoog voor: ita; ruma londe, soort visch,

in het Mak. banjard genoemd; karuma,

als heer hebben, als heer erkennen ; wali-da

tjaü-na karuma ita ruma-ku, zij willen u

niet meer als heer hebben; ita ruma-ku

ndai karuma, gij, de vorst (het laatste ge-

deelte wel vertaling van het Mal. jangdi-

perluwan).

Rumpa, (Mak. tarumpd), aanstooten,

aanbonzen ; rumpa angi, tegen elkander aan-

bonzen, bijv. twee schepen ; lampa rumpa,

aanloopen tegen iets ; rumpa bente, of rumpa

alleen, een benteng aanvallen of beslormen.

Rundu, (vgl. Mal. sorong, Jav. surung),

schuiven, wegschuiven; rundu-pu kau mai

mena doü rasa toi, schuif voort het bevel —
breng over of geef het bevel dat de lieden

uit de dorpen komen.

Rungka, afbreken, bijv. een huis; rungka

ra-sake-na, zijne belofte verbreken.

Runti (vgl. Bug. ratio), ergens een stuk

afsnijden, v. d. eene zaak uitmaken.
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Kunt ju, uittrekken, uitdoen; ede-rarunlju

mena kai sa-mena-na kani-kani-na, na-mbei-

du la Kalai, lembe ro badju la Kalai, ede-

ra ndai kani-na ba ana sangadji ede, daarop

ontdeed hij zich van zijne Ideederen en

gaf ze aan Kalai, teiwijl de vorstenzoon

daarop het baadje en de sarong van Kalai

aantrok ; na-lampa-si di sori, na-kani-ku

sapalu-na, na-waü sara lösa ivalu oi na-

runtju-ku sapalu-na, als hij eene rivier door-

waadde, droeg hij zijne schoenen, en als

hij uit het water kwam trok hij zijne

schoenen uit.

Runtn = reso, in menigte aanwezig

zijn; na-waü-ra runtu ula = na-waü-ra

reso ula.

Rupe-rape, onbesuisd, doldriftig; nggara

mu-teka-sa rasa, liyo taho-pu doü labo-mu,

ai-na rupe-rape-mu dei masawai, indien gij

eene plaats aanvalt, let dan goed op uwe

volgelingen en stort u niet onbesuisd in

het verderf.

Rupiya (Mal. Hind. idem), ropy, gulden.

Rusu (vgl. Mal. susuk), steken, insteken.

Run, I. lot; ruu malaho ro ruu maïha,

geluk en ongeluk; köne ingge de da ndi

ruu kai ndinga, als zij het ook zoo, dat

het daardoor ons lot niet is te zamen te

leven.

IF. karuu, geheel en al opmaken; ngdha

karuu, geheel opeten ; landa karuu, alles

verkoopen, geheel uitverkoopen.

Ruwa, ruwa-na, ruwa-n, wordt gebezigd

bij het mededeelen van wat men van andereu

gehoord beeft, alzoo vooral in overgeleverde

verbalen, gelijk het Mak. bedeng, het Bug.

gare; wdra-wdra ruwa-n sa-buwa doü, er

was eens, naar men verbaalt, iemand ; mu-

kakai-ku ada-mu ruwa-na ede ada-na doü

wdli, gij zendt uwe slaven uit naar men

zegt, maar het zijn wederom de slaven

van een ander.

Ruwe, (Bug. maruwe, Mal. madu), mede-

echlgenoote, vrouw van denzelfden man.

Ruwi, I. (Mal. duri, Jav. ruri en eri),

doorn.

II. melaatsen.

s.

S, verkorting van sa, I en III, nggara

ku-bade-s, indien ik het weet ; nai-s, morgen

;

didi-s, overmorgen.

Sa, 1. (enclitisch na een woord), indien,

als, wanneer; het wordt dikwijls tegelijk

met nggara, doch ook afzonderlijk gebruikt;

nggara wdra-sa doü of wdra-sa doü, indien

er iemand is. Vgl. sa, II. waarmede het

oorspronkelijk wel identiek zal zijn.

II Een woordje, dat achter een voorop-

geplaatst woord gevoegd wordt, om daaraan

een bijzonderen nadruk te geven, en is

naar het verband te vertalen door: nu,

doch, wat betreft; ilo-sa na-waü-ra made,

mada-na-sa na-waü-ra mbuda, de fakkel nu

is uitgegaan en zijne oogen zijn verblind;

loki-na mpa mandai karaso, asa-na-sa na-

turu rase, de partes posteriores slechts

worden door hem gereinigd, doch zijn

mond eet maar alles op (al is het ook

haram).

III. Een woordje, dat in enkele uit-

drukkingen de toekomst aanduidt, nai-sa,

morgen; didi-sa overmorgen (tegenover

didi-na, eergisteren).

IV. tot, tot aan.

Saa, saa hudu, luizen zoeken of vangen.

Saba(r), (Mal. Arb. gabar), geduld, ge-

duldig.

Sauanda(r), (Mal. Perz.), havenmeester.
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Sabe, I. (Mak. sdbe), zijde.

II. in: waa sabe ro (ra) nee = waa

Icuwasa, doen wat men wil, zicli wille-

keurig gedragen ; sdhe ndoi ama-mu-ro,

nee kuwasa, sabe ra nee kai-mu salie ede,

zijn het de buffels van uw vader, dal gij

er mee doet, wat gij wilt?

Sabenta, binden, alleen ten opzichte

van dieren gebezigd.

Sabiya (Mal. tjabe; Mak. tjabiya) ; Spaan-

sche peper; sabiya mbu/cu, soort in het

Mak. rappo gandjeng genoemd.

Siibu, diki sabu, vastbinden, terwijl men

het vast te binden voorwerp eenige malen

met het touw omwindt.

Sabu-kati (uit het Mak. of Bug.), schat-

ting, te belalen door de in den krijg

overwonnenen.

Sabura, zie bura.

Sadanta, steun, datgene, wat tot steun

van iets dient; sadania lira, dat gedeelte

van het weefgetouw, dat in het Mak.

papasolorang balira genoemd wordt.

Sadeka, (Mal. Arab. sidekah), aalmoezen,

godsdienstig feest.

Sadidi, recht op ; kidi masadidi, het recht

op staan ; rii masadidi, recht overeind slaande

palen.

Sadiya (uit het Mal.), gereed ; kasadiya=
kaambi, gereedmaken.

Sadja = kantjadja, te bejammeren,

jammer van; (Mal. sayang).

Sadoho, zie döho.

Sadopa, muil.

Sadiindu, opgestapeld, op elkander liggen.

Sae, oudere broeder; ana sasae, oudste

kind.

Safaï I. bilterachtig; vgl. pal.

II. weinig, een weinig (hetzelfde woord ?)

ura safaï, motregen.

Safaka (Bug. Idbakkd, Jav. rriékar), open-

gaan, opengegaan, als eene bloem.

Safaku, safaku doü. een nietswaardig

mensch.

Safangg'a, verward, bijv. de haren.

Safaö, eenigszins schor, heesch; vgl.

mpaö.

Safli, vuilnis, puin; saki ba safii, on-

begaanbaar door vuilnis.

Sag'eï, ntanda sagei, iemand van terzijde

aanzien.

Sagu (Mal. idem), sago.

Saha, peper, (Daj. sahang.)

Sahada, I. (Arab. sjahddat), de geloofs-

belijdenis.

II. in : sahada marimba, versierde be-

naming van een buffel; zie rimba, II.

Sahara (Mal. saharah), of peti sahara,

kast.

Salie (van het Jav. Sanskr. mahesa?),

buffel, karbauw; sdhe sura, benaming van

den buffel, welke bij aankomst van een

brief van den Gouverneur van Celebes moet

opgebracht worden ; sdhe kapa, een buffel,

welke bij aankomst van een oorlogsschip

moet opgebracht worden.

Saki, getuige, getuigen; vgl. sakasi,

waaruit het vermoedelijk ontstaan is.

Sahingo = satoi.

Sai, onderweg ergens aanleggen, in

het voorbijgaan.

Saka, I. = djèka of djaka.

II. (Mal. sakar), suiker.

Sakadjn, benaming van het bamboesje,

waartegen de kapas en kemiri aangeplakt

wordt, tot het maken van eene inlandsche

kaars.

Sakaka, in de hoogte houden, op de

hand dragen.

Sakala, zie kala.

Sakasi (Mal. Sanskr. sakst), getuige,

getuigen.

Sake, overeenkomen, beloven, afspreken

;

nggdra mu-ngawa-si sake labo nahu, nahu
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masanggu-na kampore. Au-tji pdhu-na sake

ede? Nggdra mu-waü-si mpore; ku-ngdha

weya-ku ade-mu. Als gij eene overeenkomst

met mij sluit, zal ik op mij nemen u vet

te mesten. Hoedanig is die overeenkomst?

Als gij vet geworden zijt. eet ik uw hart

op ; rungka raa-sake-na, zijne belofte breken.

Naketi. sakeli karabu, de haak, of wat

't ook zij, waarmede een oorsieraad aan

het oor bevestigd wordt ; sakeli padju, de

knip van een zonnescherm.

Saki, onbegaanbaar door onkruid en

dicht gewas, dicht begroeid; kanira sa-

mena-na masaki, al wat met onkruid dicht

bezet is schoonmaken ; fuu dobu masaki,

zeer dicht opéengegroeid suikerriet, hetgeen

den doortocht onmogelijk maakt.

Sakidi, zie kidi.

Nakom pe, zie kompe.

Sakona (Mal. Holl. sakonar), schoener.

Sakonto, ergens afgeraakt zijn, losge-

raakt; na-waü-ra sakonto pula-na, de deksel

is er af.

Sakotji (Mal. Holl.), schuitje, boot.

Sakoto, soort vaartuig, van eene mast

voorzien.

Sala, I. (Jav. salang), benaming van de

louwen aan een juk of draagstok waaraan

de last bevestigd is.

II. in: sontjo ra sdla, geschenk; vgl.

sontjo.

III. (het Mal. salalï) alleen in de uit-

drukking: wali sdla-sa la na, het kan niet

missen ; vgl. ntjdra,

IV. sdla-sdla, brak, van water; ook ge-

bruikt om aan te duiden dat het water

noch hoog, noch laag is, maar de ge-

middelde hoogte heeft.

Saladja, bijgebouw van een huis.

Salako, tegelijk, tevens; labo sarome

salaho-na, tevens, of al glimlachende.

Salaï, vermeerderen, doen toenemen.

Salaka (Jav, Bug. idem), zilver.

Salama (Arab. Mal. saldmat). heil, wel-

varen; kasalama, voorspoedig, welvarend

maken.

Salampe, (Mak. idem.), een doek, welke

over den schouder gedragen wordt, een

slendang; ook: over den schouder dragen.

Salanga, I. soort visch, in het Mak.

gamasi genoemd.

II. uit elkander gaan ; kasalanga, uil

elkander doen gaan.

Salanga-tjöng-i, geheel en al, ten eene

male, volkomen ; de eigenlijke beleekenis

der deelen van deze samenstelling is on-

bekend.

Salapa, (Mal. salepa, Mak. salappa), een

doosje voor tabak, sirih, enz.

Salata (het Mal. selatan) = da.

Salawa (Arab. Mal. salawat), gebed.

Saleko (Mak. idem), bastion.

Salenda (Mal. salendang), een doek, welke

over den schouder gedragen wordt.

Salentje, draagbaar, waarmede een lijk

wordt vervoerd.

Salepe (Mak. salepe, sjerp), buikband.

Saliku, een werktuig om garen op te

winden, kleiner dan de langgöro.

Salipi, een bijgebouwtje om in te koken,

een keuken.

Salira, soort boom, met eetbare vruchten.

Saliri, oksel.

Saloa, zie loa.

Salondo, I. landwind.

II. Zie londo.

Salon g'ga, soort gras.

Salöngi, insteken, tusschensteken, bijv.

eene kris in den gordel; (vgl. Mal.

selang ?).

Salolo, lijkkleed.

Salnnga, mandje, waarin de rijst wordt

gaar gestoomd, koekoesan; vgl. sunga.

Sama, (Mal. Sansk.), gelijk zijn, gelijk
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even, te zanien; samapiri, gelijkelijk vlak;

nggahi ra-sama kai, een gezegde, waarin

men gelijk is geweest, d. i. een gezegde

waarmede men Ie zamen heeft ingestemd

;

Icasama, gelijkstellen, te gelijk doen zijn.

Samada, (Kölo, hamala), indachtig zijn,

denken aan ; ede-ra nangi kai-na ba supu

samada-na anan duwa-n, daarop weende

zij, dewijl zij aan hare beide kinderen

dacht; hu-samada-hu made, ik denk aan

den dood.

Namangi, huiveren, bijv. van vrees,

ijzen ; busi samangi, zeer koud, ijskoud.

Samango, zie mango.

Sambanta, zie mbanta.

Sambara-mbura, zie sambura.

Sambariki, kakkerlak.

Sambeka, geluk, voordeel; nggdra na-

tarima-si, ruu ro sambeka ila, indien men

er in toestemt, is het ons geluk en voor-

deel ; raho bareka di sangadjimasambeka, den

zegen van den gelukzaligen vorst vragen.

Sambele (Mal. sambeleh), slachten, bijv.

een dier; afsnijden; ku-sambele wöo-ku

lamada, ik zal mijn hals afsnijden.

Sambètja, zie bèlja.

Sambeya (Mal. sambahyang), gebed,

bidden.

Sambi (Mal. kusambi), soort hout.

Sambia (vgl. mbia), des avonds; nddra-s

sambia, van avond ; nai-s sambia, morgen

avond; amba sambia, de avondmarkt.

Sambii, geleding, bijv. van riet.

Sambölo, hoofddoek; vgl. mbölo.

Sambore, hamer, (Sanggarsamèo/e,slaan).

Sambura, of sambara-mbura, verspreid,

zich verspreiden; sambura liro, de zon

heeft zich overal verspreid, het is overal

licht geworden; mbia sambura of: mbia

sambara-mbura, zoo gebroken, dat de stukken

verspreid in 't rond liggen, bijv. van

aardewerk; vgl. wura.

Sameè, zie mee.

Sanio, bevochtigen, een weinig natmaken.

Samonto, zich juist tegenover iels be-

vinden.

Samori, zie mori.

Sampa, (Mal. sampan), bootje.

Sampake, opgepropt, verstopt ; binisam-

pake, opgepropt vol, ei vol; mpula sampake,

aartsdom.

Sampana, (Mal. Skr. sapana), trap van

eene vorstelijke woning.

Samparadja (Mak. idem), soort anker.

Sampari, soort dolk, kris.

Sampela, jong, volwassen, jongeling,

maagd; doü masampela-ku ngdra-na, kone

na-tuwa, daa malowa kananu ro widi, jong

is hij te noemen, die, hoewel oud, niet kan

nadenken of onderscheiden, wara tolu-n

ana möne-n na-waü-ra nae sampela mena,

zij hadden drie zoons, die allen volwassen

waren.

Samperu, in ; nggahi samperu, de letter-

grepen van een woord bij het spreken

omzetten, een soort van dieventaal, bijv.

hdnga voor ngaha.

Sampinga, zie mpinga.

Saniping'O, eenzaam.

Sampini, zie mpini.

Sampori, losgaan, losgegaan; los, vgl.

hori.

Samporo, een weinig; hadju samporo,

een weinig hout; lampa samporo, een weinig

gaan.

Samporona (het Mal. Sanskr. sampurna),

volkomen.

Sampu, vuil; sampu asa-na, hij heeft

een vuilen mond, hij spreekt vuile taal;

kasampu edi = kanggèle edi.

Sa in pu ru (Mal. sëmbur), spuiten, be-

spuilen.

Sam uu, h aarkapsel.

Sana (Mal. senang), rustig.
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Sanaü, wati sanaü ade-na, niet op zijn

gemak zijn, verrast door iets onverwachts.

Sanawa, ophouden, stilhouden, poozen

(vgl. nawa?); wati sanawa-na karai-na djara

ede, hij hield niet op zijn paard te laten

loopen ; na-sanawa-ra kalalo kai-na hompa-na,

hij hield stil om de vermoeidheid te laten

voorbijgaan, om uit te rusten.

Saudaka, (vgl. Bug. paraka), bewaken,

zorgen ; sandaka ana doü, op een kind

passen ; sandaka-pu iha ngdra-mu marada

sandaka-mu ntau-mu, draag meer zorg dal

gij uw goeden naam niet verliest dan voor

uwe bezittingen.

Sandari, eene afdamming van hout.

Sande = kadja.

Sandida, de twee opstaande bamboes

aan het weefgetouw, in het Mak. tanrakang

genoemd. Vgl. dida, in beteekenis = het

Mak. tanrd, op iets drukken.

Sando (Mak. sanro), inlandsche dokter

of doctores.

Sandonawa, soort plant, in het Mak.

tolong genoemd.

Sanga (Ponosak. idem ; Bol. Mong. tanga),

boomtak.

Sangadi, des nachts; nddra-s sangadi,

aanstaande nacht; röka sangadi, nachtelijk

feest, vgl. ngadi.

Sangadja, (uit het Mal.), met opzet

doen, opzettelijk ; wati pöda-pödara-sangadja

weija-ku hade ana-m, ik heb uw kind

waarlijk niet met opzet gedood. Vgl.

kaeli ade (op eli) en santin.

Sangadji (Bug. idem; uit het Jav.),

vorst ; wordt dikwijls met ruma verbonden ;

peda sangadji kai, het rijkszwaard.

Nangafa = ngilu, ruiken.

Sanganie, iets met zachtheid doen of

behandelen; sangdme kai nggdhi mataho,

iemand door goede woorden trachten te

bewegen. Vgl, ngdme.

Sanganga, mbuda sanganga, stekeblind.

Sangari, soort plant, in het Mal. lagundi

genoemd.

Sanggalita, tegenhouden, beletten.

Sanggapi (vgl, Jav. gapit), alles wat

dient om iets vast te klemmen, vastklemmen,

afknijpen; vgl. kapi, api.

Sangge, sangge-sangge sara, zoo dikwijls

als ; sangge-sangge sara djaha-na ede, sangi-

sangi mpa ba tjili, zoo dikwijls hij de

zakat opbrengt, houdt hij steeds er iets

van achter.

Sanggentu, de sarong onder de armen

bevestigen, gelijk de vrouwen dikwijls doen.

Sanggere, rib, de ribben ; vgl. Lamp.

kekëraj.

Sanggili, zich verschuilen; vgl. Ui.

Sanggilo, soort visch, de ikan gaboes.

Sanggöbo, voorover liggen, op de buik

liggen.

Sanggori = nggori, losraken, los.

Sanggn (Jav. sanggup), op zich nemen,

voor iels instaan, zich verantwoordelijk

stellen.

Sangi, I. of sangi-sangi, steeds, her-

haaldelijk.

II. dm sangi, soort zeevisch.

Sangkila (van het Mak. sangkilang),

roeibank.

Sangontjo, zie ngonfjo.

Saninu (Sumba. kaninu, Sikka. linong,

vgl. ninu), spiegel ; saninu mada, bril

;

ai-na daa umbu-mu doü mamade na-ndawi-

ku ndai saninu ba doü labo-mu, begraaf

ook vooral de gesneuvelden, want uwe

volgelingen zullen dit tot spiegel maken

(zullen zich hieraan spiegelen).

Santa (Mal. sanlan), klappermelk, iels

met klappermelk gereedmaken.

Santabe (Bat. satlabe, Jav. labe), met

uw verlof!

Sautawi, zie ntawi.
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Santé (Mak. santé), dak van bamboe.

Santika, in : une (buné) santika, zie wie.

Santira, de balken, welke in de palen

van een huis onder de vloer zijn aan-

gebracht; zij worden onderscheiden in

santira doro en santira wela, naar gelang

zij in de richting van de lengte of der

breedte van het huis zijn geplaatst.

Santiri, zie nliri.

Santjada, soort schildpad.

Santjaka — kantjaka, bank, bale-bale;

Sumb. kendjaka.

Santjamba (vgl. Jav. sebar), zich ver-

spreiden ; vgl. tjamba.

Santjaru-ntjamba, overal verspreid ; vgl.

ntjaru-ntjamba.

Santjedi, (Mal. sedu ; Mak. tdtjado),

hikken, de hik hebben.

Santjikii, met vooruitspringende hoeken

;

vgl. tjihu.

Santjiwe = siwe in galara santjiwe, de

vrouwen der dorpshoofden.

Santjori, eenigszins afwijkend ; vgl. tjori.

Santju, praatachlig.

Santuda, in het nauw gebracht zijn,

ook overdrachtelijk.

Sannru, een plat woord voor asa : snoet,

bek; ook: zeggen; ede raa-sanuru nggömi,

dit heb je gezegd.

Saö, de bloemkolf van een palm.

Sapa, over iets heen trekken of gaan,

zooals bijv. over eene rivier of over een

berg; doortrekken, bijv. een bosch; sapa

nggdhi, een gezegde (bevel) overtreden.

Sapatu (Port. Mal.), schoen.

Sapatu (Mal. Arab.), Zaterdag.

Sara, I. (uit sa en ra) = sa, I, II en III.

II. sara-sa [sara-si of sara-lji), indien

niet; sara-sa kani-ku sampari, ku-kani-ku

tjila, indien ik niet eene kris draag, zal

ik een hakmes dragen; sara-si lodja kai-mu

kapa, mu-lodja kai-ku lopi, indien gij niet

met een groot schip gaat, moet gij maar

met een klein varen.

Sara, I. missen, niet raken, bijv. bij

het werpen of schieten; vgl. ntjdra,

II. == ada, II. (van het Arab. sjard).

meest gebruik in den zin van het bestuur,

de hadat van Bima.

III. gedrag, handelwijze; meestal in

verbinding met ndra gebezigd.

IV. sdra möne (of: weki sdra möné), het

pudendum virile; sdra siwe, hel pudendum

inuliebre.

V. uithouden, verdragen; pili ade da

ndai waü-ta sdra, hartzeer dat wij niet

kunnen verdragen; wali-du waü-na sdra

madja ade-na labo doü mamböto, hij kon

het van schaamte voor de menigte niet

meer uithouden; vgl. siya.

VI. (Mal. sarat), volgeladen.

Saraa, eenmaal, in eens, ten eene male

;

na-nee-ra bini poö ede ba arupiya. Ede-ra

weha saraa kai ba wai ede labo pöo-pöo-n,

de bamboe was bijna geheel gevuld met

guldens. Deze werden nu door de oude

vrouw, tegelijk met de bamboe, weggenomen

;

na-bini saraa-ku tamba nahu, mijn net was

ten eene male (geheel en al) vol ; kasaraa

:

na-kidi di doro-na madèse ndai nfanda

kasaraa kai-na ada-na, moge (de vorst) op

een hoogen berg slaan, om daardoor al

zijne onderdanen tegelijk te zien; saraa-raa

ringa-na, de eerste maal hoorde hij dit =
zoodra hij dit hoorde.

Saraba (Mal. Perr. serban), tulband,

hoofddoek.

Sarae, zand.

Sarai, gelijken op.

Saraka, zie raka.

Saramba, eerst, voor bet eerst; ana

saramba, eerste kind ; saramba-na, ten

eerste, in het begin.

Saraug'g'O, saranggo padju, de baleinen
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van een zonnescherm; saranggo wele, liet

geraamte van een vlieger.

Sarao, doü masarao-rao liidi weki-na,

iemand van middelmatige grootte.

Sarapaliina, bij vergissing of ltij ongeluk

raken of treffen ; den een bedoelen en den

ander treffen ; waü-ra lambo sarapahina-mu

ba nggomi, nadat gij hem bij ongeluk

geslagen hebt.

Sarasa = sandari.

Sarata, eenigszins heet van smaak

;

vgl. nata.

Saraü (Mak. saraung), soort zonnehoed.

Sareè, toelaten ; sareè-pu, laat het toe,

het zij zoo; sareè-pu ku-landa, laat ik ze

maar verkoopen ; kasareè, toelaten, toestaan,

overgeven.

Sareï, I. erf rondom een huis.

I. de rijst, bij het kooken, iets hooger

van het vuur afzetten

Sarenipa, hagedis, tjitjak.

Sarendo, sarendo weki = kadeni weki,

tot iets naderen ; lao sarendo rero, zich

rondom (tot allerlei menschen) in belrekking

stellen.

Sarènga (Mak. lengang), achterover-

liggen.

Sarente, strik ; leè sarente, een strik

zetten.

Sarentje, — ade, haten, haat.

Sarere, met de hand over iets heen-

strijken, bevoelen, betasten; ede ampo na-

sarere, na-iyu-ku wati pöda-du wara gendi

mada-n sabae, toen betastte hij zijne

wenkbrauwen en voelde (toen) dat de

eene er werkelijk niet meer was.

Sari, I. vloer van een huis (vgl. Bug.

salima).

II. (Jav. saring), doorsijpelen, doorlekken,

filtreeren.

Sarika, soort lans, bij de djene djara

in gebruik.

Sariya, sergeant, een nog beslaande

lagere rang bij het leger van den

Sultan.

Saro, I. lui, onhandig.

II. de zaal van het paleis, waarin de

Sultan de gasten ontvangt.

Saröme (vgl. Mak. lamuri, Bug. ijaberu),

glimlachen.

Sarompi, — hadju, houtsplinlers.

Saronto, schelleljes aan het hoofdstel

van een paard.

Saröti = kambera, doch alleen in ver-

binding met dat woord in gebruik.

Sarötjo, zie rötjo.

Sarötju, zie rötju.

Sarowa (Mal. Arab. saluwar, of saruwaï),

broek.

Sarumbu, lichaam, vgl. Mal. tubuh.

Sarume (Mal. tjeremei), soort vrucht.

Sarunde, sarunde-na, de helft, een gedeelte,

sommigen, eenigen; sarunde-na maivèse,

sarunde-na magdia, sommigen pagaaiden,

anderen boomden.

Saruwa,_ onregelmatig, ongelijk, bijv.

gezegd van vlechtwerk, van den gang van

een paard; ook van iemand, die zich de

vrouw van een ander toeeigent.

Saruwe, saruwe-na = sarunde-na.

Sasa, I (Bug. idem), heining, haag.

II. boender, schuier.

III. ama ra-sasa, een huis van gespleten

bamboe.

Sasae, zie sae.

Sasero, pijn, plaag, kwaal.

Sasili, zwarte mier.

Sasöngo (Mal. sungul), snor, knevel.

Satahi, parel.

Satjina, zie tjina.

Satoi. zie toi.

Satu, alleen in : woka ro salu = wöka,

Sawa (Tonsea : idem), slang ; sawa moro,

oelar sawa.
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Sawai, slecht, boos; doü masawai, een

slecht mensch; raa masawai, slecht bloed.

Sawi (Mak. idem.), matroos.

Sawo, soort boom.

Saworu, klapperrasp.

Sawu (Jav. sawung), djanga sawu, haan.

Seba, openen, openhouden, bijv. de

struiken van eene levende heining om een

dier door te laten.

Sèke, I. (Mak. seké), nauw, eng; sa-

kimi masè/ce, één handvol, krap aan ; wunga

sèke lagiya-na, het was er juist nauw aan

toe, dat zij aan opium behoefte kregen,

(bijna kregen zij behoefte aan opium).

II. met hartstocht of drift iels verrichten

;

na-ndha sèke mpaa-na, hij ging hoe langer

hoe hartstochtelijker dansen.

Sela, I. (Daj. sila, splijten; vgl. mlria),

breken, stuk, uit elkander; peli na-waü-ra

sela löki-na, eene kist met gebroken bodem

;

na-waü-du sela lopi ede, het schip ligt uit

elkander.

II. (vgl. Jav. silah, afzonderlijk), sela-ti,

sela-tji of sela-du, behalve, uitgezonderd,

niet medegerekend ; au-au-du masaori-ori

pdhu malösa watu nljai maduwa mbuwa

sela-ti mani, alles wat ook, dat langs de

twee wegen uitgaat, behalve het semen;

upa-na doü nde lao labo-la sela-du doü

masupu ede, vier menschen moeten u

vergezellen, buiten en behalve de zieke

(de zieke niet medegerekend), kasela, uit-

zonderen.

Sempa (Mak. sempa, Mal. sepak), schop-

pen ; sempa raga, (Mal. sepak raga), met

den bal spelen.

Sena, dauw.

Sengg'e, overeindstaan, bijv. de stekels

van een dier.

Seng'ka (Mak. sengkang), tangetje om

de baardharen uit te trekken.

Sente, ontzag voor iets hebben.

Sèpe, leenen, ter leen vragen ; vgl. tjèpè.

Sepi, (vgl. Bul. sapun, garnaal), ufa

sepi, soort kleine garnaal, gebruikt om
trassie van te maken.

Sera, I. vlakte, veld, onbebouwd land,

ook wel bosch.

II. eene groote behoefte doen, (vgl. Mal.

berak); sera-sera, diarrhee hebben; lao sera

maneyo = lao tarii.

Sere, mpaa sere, soort wapendans der

anangguru.

Sero, (Mal. scrun), passement; tembe

scro, een met passement versierde sarong.

Sewa (Jav. idem.), huur.

Sewi Jav. luwih), overmaat, datgene,

wat meer is, dan het vereischte; dat-

gene, wat overblijft, overblijfsel; ndupa-

ku bè mpara neè-ta padja-na ro ndru-na

sura weha-ku sewi ndupa-na, meet de breedte

en lengte af, waar gij wilt ; maar gij moet

iels meer dan de maat nemen, bè-du sewi-

na, al wat er overblijft. Vgl. ntjewi.

Seya, (Bug. seya-seya, soort gezang)

;

rawa seya, benaming van het gezang der

baliyan's of bissoe's ; doü marawa seya, bissoe.

Si, I. = sa, I. II en III.

II. = tji.

Sidi, ai masidi, ai sidi, morgen, des mor-

gens; sidi-sidi, vroeg in den morgen.

Sig'a, (Mak. sigard), soort muts bij

feesten iu gebruik.

Sigi (Mak. Arab. masigi), moskee.

Sii, I. (vgl. Sumb. en Bul. susu), eene

schelp, schelpdier; sa-röpe sii, eene schelp

vol; vgl. kasii.

II. sii pdhu, gelaatsuitdrukking; sii pdhu

maladuki, een stuursch gelaat.

Sikasa (Mal. Sanskr. siksa), straf; kast-

kasa, bestraffen.

Siki (Mak. siki), een doek om de heupen

binden ; zijn kleed opnemen en midden

om het lijf vastmaken.
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Silo, soorl plant.

Silu (Mal. suling), soorl fluit.

Sima (Mak, idem.), belasting, vertiening.

Simbi, iels, bijv. een doek, als be-

dekking van het lichaam dragen.

Simi (Mal. selam), duiken, onderduiken,

naar iels duiken ; vgl. mimi.

Nimpa, simpa-simpa = kombi, wellicht

;

simpa-simpa wdra kasi ade-na, wellicht heeft

bij medelijden; simpa-simpa, of: simpa-

simpa löpo-na, ook gebruikt om een wensch

uit te drukken, moge! simpa-simpa ndondo

umu-mu, moge uw leven lang zijn.

Singa, het uit een lonlarblad bestaand

hoofddeksel der doü donggo.

Nin<>ku. arm ; ook een maat, ter lengle

van den ellenboog tot het uileinde van

den middelslen vinger; singku turn, maat,

ter lengle van den elleboog lot het uit-

einde van den wijsvinger; vgl. tjihu.

Sintji, I. (Mal. Ijinljin), ring; sinlji saö

ua, een stel bij elkander behoorende

ringen.

II. (Mal sesal, vgl. Bol. Mong. monontol),

sinlji ade, berouw, berouw hebben.

Sinto (Mak. idem.), een in bepaalden

vorm gevouwen papier, waarin eenig geld

als bruidsgeschenk gedaan wordt.

Sipa (vgl. Mak. sappe), scheuren, ver-

scheurend als een wild dier; sipa ook

hulpielwoord; bijv. pasapu sa-sipa, één

doek.

Sipasan, alléén gebruikelijk in; randa

sipasau, met geweld voortsleepen.

Siri, ergens om vragen, verzoeken ; na-

siri-kü uma-mu, hij vraagt om uw huis

(namelijk: om in te wonen).

Sisi, I. (Mal. sisik), schub van een visch,

ook: schaal van eene schildpad, of de

schildpad zelve.

II. mpori sisi, soort gras, in het Mak.

sisi pii ing genoemd.

III. ngdha kasisi, iets eten dal Ie heet

van smaak is; («m vermoedelijk een klank-

nabootsend woord).

Siwe (Toumpak. siwej, wijfje; Sund.

awewé), vrouwelijk; doü siwe, vrouw;

djanga siwe, kip.

Siwi, vleien, vleiende woorden spreken.

Siya, I. (Bug. idem, Mal. iya), voornaam-

woord van den derden persoon: hij, zij, bel.

II. (Sumbawa: idem. Bat. sim. Mak.

tjêla), zout (subst).

III. uithouden, verdragen ; wali-du waü-

na siya ngdha kuu, hij kon het zemelen

eten niet meer verdragen; vgl. sdra, IV.,

waarmede het dikwijls verbonden wordt.

IV. mpóso siya, kleine puist of zweer.

V. siya-siya (uit het Mal.), ijdel, te

vergeefs; kasiya-siya, ijdel maken.

Siyadara, — ede, voornaamwoord van den

derden persoon meervoud, het Mal. marika-

ilu; vgl. siyadera.

Siyadera, — ede = siyadara ede, vgl.

dera.

Siyara-e, voornaamwoord van den twee-

den persoon meervoud, in de aanroepende

wijze: O, gij allen.

Sö, inham.

Sobu, nest van vogels, mieren enz. vgl.

Sawu. njabu.

Sodi, vragen, eene vraag doen ; sodi kai

ba ina-na: bê-tji ula ra-waa-mu, zijne moeder

vroeg hem : waar zijn de visschen, welke

gij medegebracht hebt? na-maimpara ina-

na mamai sodi ana-na, de moeder kwam
naar haar kind vragen. Ook speciaal:

een meisje ten huwelijk vragen, v. d. doü

sodi, verloofde, sodi angi, verloofd zijn.

Söka, I. soort groente, postelein.

II. (Mak. sokkdng?), met de schilden

afweren.

Söke (vgl. Bug. salükéen süké), opgraven,

uitgraven, bijv. een boom.

VUB 11. BAT. GUN. XLV1II.
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Sèku (Mal. tjekur), soort medicinale

wortel.

Soma, de vlerken van een vaartuig.

Somba (uit het Mak.), zich onderwerpen

aan den vijand.

Songga, soort boom, de bidara pahil.

Songge = songke.

Songke (Mal. sungkit, Bug. songke),

eene met gouddraad doorweven stof.

Song-ko, I. (Mak. songkó), hoofddeksel;

song/co nfjanga, kroon, zooals bij het Moeloed-

fcesl door den pangoeloe van kampong

Malayoe gedragen wordt.

II. (vgl. Mak. longkó), opsluiten ; doü

ra-songko, een gevangene.

Söno (Mak. süniï), soort visch (volgens

anderen de kakap).

Sontjo, I. (Jav. Ijoniong), een peperhuisje

van pisangblad.

II. (vgl. Bul. sumoso), stroomen ; oi

masonljo, stroomend water.

Söo (Mak. solong), vloeien, smelten,

versmolten, opgelost, zooals bijv. zout.

Ook in figuurlijken zin, bijv. na-söo-ra ade-na

(of löko-na), hij is, als 't ware, opgelost

door droefheid.

Söpe (Mak. soppé), soort vaartuig.

Sora, zie sure.

Sore (vgl. Mak. rilju), wari-sore, zie wdri.

Sori, riviertje, beek; vgl. nanga.

Soro (Bul. suru), uitspruitsel.

Soroba = saraba

,
Soröga (Mal. Sanskr. suwarga, surga),

hemel.

Sösa, manen, aanmanen om te betalen.

Sowa, I. simpel, idioot ; tjaü hdri-hari

kabalo ambi-ambi doü masowa, er van

houden steeds te lachen en gekheid te maken

als een idioot.

II. sowa wöo, halskuil.

Sowo, I. sowo kanggiya, mierennest

;

vgl. sobu.

II. koud, koel; oi masowo, koud water;

vgl. busi.

Suba, benaming van het gilde der krijgs-

lieden ; paruga suba, benaming van de

baroega of loods buiten de omheining van

het paleis.

Suku (Mal. Arab. cubuh), de lijd van

het morgengebed.

Sudaga of saudaga (Mal- Perz. sudagar),

koopman.

Sudje (Jav. sunduk, Mak. sude), aan het

spit steken, braadspit.

Sudju of sudjud (Arab. Mal.), zich op

den grond nederbuigen.

Suku (Mal. idem), een halve gulden.

Sumbu (Mal. idem.), lampepit, ook : lont.

Suin pi (Mal. sumpilan), blaaspijp, met

eene blaaspijp blazen.

Snmpii, uiteinde, eindpunt; la-weha-ku

sumpu-na mangoda (amu fanda), gij moet

de jonge uiteinden der pandanwortels

nemen ; sumpu awa-na ba maraka, het

onderste einde der hel; sera mantjewi

lembo daa mantau sumpu padja-na, eene

zeer uitgestrekte vlakte, welker breedte

eindeloos is. Sumpu wordt alleen van

concreete voorwerpen gebruikt; anders

bezigt men : tjumpu. (Sumb. supu, vgl. Bug.

tjappu, Jav. puput, als ook Bim. putju)

Suna of sunat (Mal. Arab.), traditie,

verdienstelijk, ook: besnijden, de besnij-

denis.

Suiie, beschrijven, vertellen ; pahu-na

wati ndai lovoa weya-ta sune kai matanla,

zijn uiterlijk kunnen wij niet met zekerheid

beschrijven.

Sung'a (vgl. Beulen, sangu, Tonsaw.

sapunga), damp, wasem.

Sung'g'a, rijslstroo, merang.

Sung'g'e, of sunggc-sungge = kabanfja,

spotten, bespotten.

Nuntii (Mal. senlul), soort plant.
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Suna (Mal. kayu sepang), soort hout;

kasupa, niet sepang verven.

Supu, I. ziek zijn, ziek, ziekte; doü

masupu, een zieke.

II. oorzaak, reden; au-tji supu-na ndai

hade kai-mu ana lènga-m ake, wat is oorzaak,

dal gij het kind van uw makker gedood

hebt? ba supu, om reden, omdat, dewijl;

wali lowa-ku fuu ba supu iwa-ku ana-ku

ake, ik kan niet opslaan, omdat ik mijn

kind op den school heb.

Sura, I. (Mal. sural), geschrift, brief,

in schrift brengen; na-waü-du sura, hij

heeft het opgeschreven.

II. mits, maar, als maar, al is het maar,

slechts ; ta-nöno waü kahawa sura sa-tjanggi

loi, gij moet eerst koffie drinken, al is

het maar een klein kopje ; nahu mambeï-

mu bedi sura mu-bedi iveya nahu, ik

zal u een geweer geven, mits gij voor

mij schieten wilt: ede-ra döho sura kidi

mpa, (gij) moet nu niet zitten, maar op-

staan.

III. (Mak. sürang), soort oebi.

IV. daa masura-sura, eindeloos, voort-

durend, steeds.

Sure, overmatig veel, te veel; na-sure

ura oi di ade rowa ede, hij giet te veel

water in den pot (zoodat het overloopt);

sure ro sora, idem.

Siiru, I. Bug. soró ; vgl. Mal. surut), achter-

uitgaan, terugtrekken, bijv. in den oorlog:

suru-na amba, afloop, einde der markt.

II. uitroep, waarmede buffels worden

voortgedreven ; kasuru, een buffel, door

dien uitroep, doen voortgaan.

Susu (Mal. idem.), de borsten eener

vrouw ; oi susu, melk ; doü masusu ot

doü makasusu, min.

Sun (Jav. suhun, Mak. suung), op het

hoofd dragen ; ruma suu = sangadji.

Suwasa (Mal. Sanskr. idem.), klokken-

melaal.

Suwu, wond ; rima kui-na mabonto suwu-

na di liri ade-na maivonlu di konlu-na, met

zijne linkerhand de wond bij de harlstreek

bedekkende, welke op den rug uitkwam;

vgl. ntjuwit.

T.

T verkorting van ia ; ruma-t = ruma-ta.

Ta, verkorte vorm of genitief van ita.

Taa (Jav. tal, Mad. laai, Mak lala), de

lonlarpalm.

Taba, meest met sakali, eens, èreis;

batja laba sakali sura ede. lees dien brief

eens!

Tabai, beproeven, probeeren ; ook : ver-

zoeken, in verzoeking brengen; tabai-lja-pu

karawi rawi ede, probeer eens, dit te ver-

richten ; na-tabai dja-du ba ibili, de duivel

verzocht hem ook.

Tabe, pot, braadpan ; labe kamami kai-na

óha, een pol om rijst in te koken.

Tabelo = pabelo.

Tada = ntjai deur, waarmede het dik-

wijls verbonden wordt.

Tada, duidelijk, duidelijk zicht- of hoor-

baar, blijkbaar; ndadi mpara lada-na daa

ivdra-na madja-mu, zoodat bet blijkbaar

wordt, dat gij geen schaamte hebt; na-lada

di rera-na hurufede, de letters zijn duidelijk

op zijne tong (worden duidelijk uitge-

sproken) ; na-waü-ra kalau tada mena köne

langi, geheel onbegroeid, zoodat zelfs de

hemel geheel zichtbaar is ; katada, doen

blijken; bijv. katada kapöro-na, zijnen toorn

doen "blijken.

Tadja, zolder boven de keuken ; vgl.

pamöka.
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Tadji Mal. idem), kunstspoor voor hanen,

eenen haan een kunslspnor aan doen, en

v. d. ook: hanen laten vechten.

Tadjo, I. gevest van eene kris.

II. (Mak. tadjo), halken in een schip,

welke de verlengstukken van de gadi

vormen.

Tadjn, soort zeevisch, welke, nog klein

zijnde, katiri genoemd wordt.

Taduki = laduku.

Tadnkn, gevouwen, gerimpeld, met ge-

fronste wenkbrauwen.

Tafaku (Mal. Arah. tafakkur), in ge-

dachten, denken.

Tafefa-fcfa, wapperen als eene vlag.

Tagamhe, gamhir.

Tagiya = kalagiya.

Tahengga, zie hengga,

Tahi (Mak. taï; vgl. Mal. tahil), wegen,

overwegen ; lahi-pu mandai nggdlii, timba

waü-pu ndai rawi, weeg wat gij zegt, over-

weeg eerst, wat gij doet.

Taho, goed ; doü malaho, een goed mensch

;

taho weki-na, A. schoon, mooi, B. het is

goed zoo, hest; faho mena mpa, het is

onverschillig, het hlijft hetzelfde; lalio ro

nfai, volkomen, volmaakt; kalaho, goed-

maken, verbeteren.

Taï I (Mal. iahi), drek ; ook : groole

behoefte doen; lai angi, wolk.

II. (Mal. 1ahii), zeker goudgewicht.

Taka I. (Mal. lakar), zekere maat ; loi

sa-taka, één lakar buskruit

II. (Mak. laka), klip; karai lopi-na dei

laka ro wadu, zijn schip op klippen en

steenen laten loopen.

Takabu (Arah. takabbur), zelfverheffing,

verwaand, trotsch.

Takapu, zie kapu.

Taki, I. plegen, gewoon zijn, bedreven

zijn in 't een of ander; au-au-du rawi-na

laki dida-na, bij wat hij ook doet plegen

te onderdrukken. Vandaar ook gebezigd

om aan te duiden dat iemand van iets

zijn beroep maakt, of dal eenig voorwerp

voor iels pleegl gebezigd te worden; doü

malaki möke, iemand, die pleegt (in de

boeken) te zien, of daarin bekwaam is =
wichelaar; doü malaki panimba, iemand,

die de menschen pleegt over te zetten =
veerman; sampa malaki panimba, een

schuitje dat gewoonlijk gebruikt wordt

om de de menschen over te zetten =
veerpont.

II. gebezigd om eene plaats voor iels

aan te duiden, bijv. laki tunti kai, plaals

waar men schrijft, schrijftafel.

III. in laki ngdha, celwaren; ede-ra

weli kaniki kai-na mama ro isi-na ro

laki ngdha-na, daarop deed hij een eom-

pleelen inkoop van de ingrediënten voor

het belelkauwen en van allerlei eetwaren

;

kombi-kombi wdra doü makasi ade mambeï-

na laki-laki ngdka, of er wellicht een

medelijdend mensch was, die hem eenige

eetwaren zou geven.

(Waarschijnlijk is bij de sub II en III

vermelde beteekenissen oorspionkclijk een

substantief verzwegen, zoodat het zelfde

woord is als sub I.).

IV. een peperhuisje van boombladeren

gemaakt.

V. laki weki, zich overgeven, zich toe-

vertrouwen.

Tako, I. stengel, steel, loot; lako edja,

slengel van de kaladi ; lako padju, steel

van een zonnescherm. Ook als hulplel-

woord gebruikt: amu niu lolu lako, drie

stuks klapperwortel.

II. vluchten naar iemand of iets, zijn

toevluchl nemen tol; doü ra-waü weya

rasa-na malao lako rasa makalai, menschen,

wier land genomen is, en die naar een

ander land vluchten (vgl. laki, IV.).
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TjiIh (Mak. palala), ordenen, gerccdleggen,

opdisschen.

Talaga (Mal. Sanskr.), meer.

Talehi, nier?

Ta li lorna (liet Mak. lalibannang), kris-

band.

Tal i ma = dalima.

Taliri, een dun biimboesje, waarom bel

garen bij bet weven gewonden wordt; in

bet Mak. palalling genoemd.

Talölu, loslaten, los, bijv. vel.

Tamba, soort fuik, ook op bet land

gebruikt om bijv. vogels te vangen.

Tambaga (Mal. Sanskr.), koper; vgl.

ramba.

Tambakn, (Mal. Port. tambako), tabak.

Tambaia-mbiiwa, = sambara-mbura,

Tambari (vgl. wdri, mbali), zich om-

wenden, omzien ; ede-ra tjuwa rai mena

kai-na, wali köne lambari-mbari-na, daarop

vlucblten zij allen, zonder zelfs eens om
te zien ; sa-bunc-bune nloi lampa-na, ede

ampo na-tambdri, nadat zij eenigen tijd

voorlgegaan waren, wendden zij zicb eerst

om.

Tambe (Mak. kambe), grijpen naar iels,

nemen.

Tambètja voor uta mbètja, zie u(a.

Tambinga (Mak. lumbera, Sanskr. tlwra),

lood.

Tambiri (vgl. wiri, mbiri), scbudden,

zicb bewegen, van het hoofd gezegd.

Tambu (Mal. Holl. lambur), trommel.

Tampiku = tariku.

Tanipode-inpode. (vgl. póde), ineenge-

kronkeld, incengedraaid, in ringen opgerold

zooals bijv. een kabeltouw; v. d. evenals

de ringen van een aldus opgerold louw

op elkander liggen; sikasa malampöde-

mpöde, kwelling op kwelling.

Tampole, soort visch, in het Mal. belanak

genoemd.

Tanipuii (vgl. fuu), beginnen, begin;

lalampuu kai-ku boe magari, gij moet

beginnen, als de waktoe magrib invalt;

na-nunlu mena ku watu lampuu-na saraka

tjumpu kai-na, en bij verhaalde alles van

het begin tot bet einde; lampuu-na of

lampuu-mpuu-na, ook : ten eerste.

Tanaö (vgl, Jav. sinahu), leeren, onder-

richt ontvangen.

Taiula (Mal. idem), teeken; landa-nadoü

mamade, de paalljes op de graven.

Taiidamba, overal gescheurd; vgl.

ndambi.

Taiidii (vgl. rü), stijlen of stutten van

bamboes bij een huis ; tandii muna, twee

overeindstaande bamboezen bij het weef-

getouw, in het Mak. lanrakang genoemd;

uwi tandii, soort oebi.

Taiulju (Mal. landjung), soort plant.

Taiido, voorzijde, met het gezicht gc-

riebt zijn naar; (voor nlando); di tando

voor, vooraan ; döho tando èle, zitten met

het gelaat naar bet Oosten gewend; wali

disa-na ufi di tando nahu, hij durft voor mij

(in mijne tegenwoordigheid) niet blazen;

tando, van vorsten ook in de beleekenis

van ngdha gebruikt. Salando, A. met het

gelaat naar iets zich richten ; salando-ku

baitu'llah, richt het gelaat naar Gods huis;

B. aanstaand; wura masatando, aanslaande

maand.

ïang'ara, zie ngdra.

Tang'giri, zich draaien, in de rondte

draaien ; vgl. nggiri.

Taitg'g'uru, loslaten, losgeraakt, bijv. twee

bamboezen welke verbonden waren ; vgl.

hori.

Tangiri, I. soort schelp, in het Mak.

kandjappang genaam d

.

II. soort visch, (Mal. lenggiri of lengiri).

Tani (Hug. tane), zwaar ; v. d. bezwaar,

ergens bezwaar in hebben ; daa madja ro
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lani-na ade-mu kanahu-mu ntau-na doü, gij

schaamt u niet en ziet er geen bezwaar

in u de bezittingen van een ander toe te

eigenen. Ook gebruikt in de beteekenis

van: boete; nggdra na-mpöka rona-ntjuwu

kombi, tani-na waru reya-ku, indien hij

(een arm of been) breekt of gewond wordt

bedraagt de boele acht reyaal; katani,

zwaar maken, bezwaren, voor zwaar houden

;

llallm aö-na katani-ku sa-bae bitjara kalileko,

llalim beleekent eene zijde (eene partij)

onrechtvaardig rechtsprekende voor zwaar

honden (begunstigen) ; wali lowa-na katani

kai doü ede ba bitjara, het gerecht kan

dien man er niet mede bezwaren.

Taiita (Mak. tuntung, Bug. tattang),

schudden, bijv. een flesch; rai tanla, schud-

dende loopen, zooals bijv. een hond.

Tantang'g'a, voorhoofd ; ai fanlangga, lede-

ren band om het voorhoofd van een paard.

Tantonga (uit het Mak. tonlongang),

venster; ana lantonga, de tralies voor het

venster.

Tantoru, opstuiven van zand of stof,

stofwolk ; na-èda-du tantoru kalubu rai kai

ba malja, hij zag het stof opstuiven, waai-

de tijger liep.

Tantu (Mal. idem), zeker, vast ; katanlu,

zeker doen zijn, zich vast overtuigen van

iets, vast afspreken-; èda kantanfu-pu au-

au-du mawdra di ade pöo ede, zie met

zekerheid, (zie goed), wat zich in dat stuk

bamboe bevindt; pehe katanlu, met zeker-

heid leeren kennen.

Tapa, beletten, afhouden; ai-na wdra-na

masaori-ori pahu ndai malapa-na oi di

sarumbu, laat niets het water van het

lichaam afhouden.

Tapa (Mal. Sanskr. idem), boele doen,

een kluizenaarsleven leiden.

Tapu (Bal. lapuk), stengel, bijv. van eene

vrucht.

Tara (vgl. Bug. tara, spoor van een

haan), stekel.

Taraku (Mal. terkul), buks.

Tarambaka, soort zeevisch.

Tarambeyo (vgl. kambeyo), hangen, af-

hangen (vgl. Mak. belong en melong) ; amu

fatida matarambeyo madaraka-pu dana,

pandangwortels, welke afhangen en nog

niet den grond bereiken.

Taiangelia, soort ziekte in de vingers,

fijt.

Tarasi, trasi.

Tarasuku, soort visch, in hel Mak.

pendjang genoemd.

Taratöbo, geluidsnaboolsing van het

breken van touw enz.; mbisa taratöbo,

met zulk een geluid breken.

Taratui, goederen, bagage, = bara-bara.

Tare (Mal. talam), soort koperen schaal.

Tarende, eenigszins bitter of wrang;

kaduwi tarende, soort terong.

Tari, I. slijpen, een vorm aan iels

geven; gula tari, suiker in vormen.

II. ai tari, teugels.

Tarigu (Mal. Port.), tarwe.

Tarii (vgl. Jav. uyuh Sund. kiih), pissen;

oi tarii, pis.

Tariku, gekruld, omgekruld.

Taiïma (Mal. idem), ontvangen, aan-

nemen, goedvinden, in iets berusten ; ook

in het bijzonder: aannemen van, d. i. zich

toeleggen op geheime kunsten.

Tarindi, I. tarindi mangge, jonge tama-

rinde bladen ; na-tarindi-ra mangge, de

tamarinde krijgt jonge bladen.

II. dik worden, van een paard.

Taripa (Mak. laripang), tripang.

Tariti, I. alléén in tarifi nata, zeer heet

(van smaak).

II. alléén in tariti ro howi = howi.

Taröpo, (Mak. taropong); A bamboe,

waarin de laliri bewaard wordt; B. Mal.
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Miik. laropong) verrekijker; taröpo a/J, een

liamboe waardoor in liet vuur geblazen

wordl (vgl. Mal.).

Tarowa (vgl. Mal. tërang?), helder,

schijnsel, schijnen, licht van de zon, de

maan of van cenclamp ; kalarowa, verlichten.

Tarn, eig. stellen, zetten (vgl. löho).

v. d. inzetten, inzet hij het spel (Mal. taruli),

laru we/a, zich overgeven, zich toever-

trouwen ; vgl. kalöho.

Tarutake, gezegd van iets, dat met een

dollen slag neervalt ; na-waü-ra tarutake

eli koha lula na, zijn schedel (sloeg) met

dof geluid (tegen den grond).

Taru-teue (vgl. katehe), ongelijk, met

afwisselende hooglen en laagten, getand

als eene zaag, zooals bijv. sommige boom-

bladen ; overdrachtelijk rawi mataru-tehe,

op eene wijze handelen, welke het daglicht

niet velen kan, welke niet in orde is.

Taru-tohe, overal verspreid?, laru-töhe

sarae di dipi, z. v. a. de mat is vol zand. De

beleekenis: overal, aan alle kanten, schijnt

in laru opgesloten te zijn, vgl. taru-lehe

kalaru-tebe, alsook : nljaru in nfjaru-nljamba

,

uljaru-nljinggi) ; raivi mafaru-löhe — rawi

maiaru-lehe.

Tasabe (Arab. taabth), rozenkrans.

Tasi (Mak. idem, Jav. ladjin), stijfsel,

stijven.

Tata (Mal. lalah). beleggen, inleggen,

bijv. met edelgesteenten.

Tatanga, soort boom; in het Mal. djarak.

genoemd.

Tatarapa (Mak. talarapang), eene kris

met gouden heft en scheede.

Tateo-teo (vgl, Jav. deyok), mank.

trippelend.

Tato (vgl. Mak. tau-tau, Bul. lolou), pop,

beeld, afbeelding.

Tatoi, voor loi-toi; ana taloi-na galara,

de onderhoorigen van een dorpshoofd.

Tatuu (Sund. tuur), knie.

Tan (vgl. Mal. taruh Bul. en Bal. talm),

indoen, het voorwerp, waar iets ingedaan

wordt, hak, val of iets dergelijks; ampo

la-lau-ku de rowa, daarna doet gij het in

een pot ; na-weha-du sa-buwa tau ndai luwa

kal isi gunt ede, en zij nam een bak om
er den inhoud van den zak in uit te

schudden; tau mantji, inktkoker.

Taua, soort sirihdoos; vgl. ua.

Tawa, I. (Mal. lawar) ; tegengift ; panawa,

idem.

II. (Mal. lawan), buit, krijgsgevangenen,

krijgsgevangenen maken.

III. (Mal. tawas), aluin.

Tawori, bijdragen in geld te geven bij

inhuldiging van een nieuwen sultan.

Tebe, I. (Mal. lëbal), dik; kalebe, dik

doen zijn, dikmaken.

II. druppelen, druppel; sa-lebe sara raa-

nöno-la, als gij er één druppel van ge-

dronken hebt ; kalebe, indruppelen, laten

druppelen, doen druppelen; na-kalebe kai-du

oi di asa-na, zij liet water in zijn mond

druppelen (zie ook kalebe).

Tedi, ijverig, vlijtig.

Teè (Mal. tahan), tegenhouden, stand-

houden, bijv. in den strijd; leb lamba, een

net stellen.

Teka, klimmen, beklimmen; teka niu,

een klapperboom beklimmen ; teka doro,

een berg beklimmen ; opgaan (zon of maan)

;

teka rasa, eene stad bestormen, aanvallen

;

vgl. nee.

Tènia, of mpöso ièma, soort steenpuist.

Temba, I. put.

II. scheepsterm : de juiste plaats van iels

bepalen, opnemen; lemba-lja-pu töro-na,

neem eens (nauwkeurig) op. waar de

landpunt ligt.

III. een woord van onbekende belee-

kenis, waarmede het tweede gedeelte van
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een Bimaneesch liedje (ravoa) ingeleid wordt.

Dit tweede gedcelle slaat gewoonlijk niet

in het minste verband met liet eerste ge-

deelte, en heeft meestal ook op zich zelve

geen zin ; alleen moeien daarin drie woorden

voorkomen, welke dezelfde medeklinkers

bevatten (zoo zij uit meer dan twee

lettergrepen beslaan, behoeft dit slechts

met de twee laatste het geval te zijn)

;

het eerste dier woorden volgt op lemba;

de plaats der overige is niet zoo vast

bepaald, doch komen meestal aan het einde

van een versregel. Bijv.

Èse-du wara matarowa sambia,

ai-na mbure lao hakaro mbdru,

ralju manina awa tïnti tonda,

Temba U andindo.

sintji mala niandanda,

nee kani waa mandundu.

Boven aan den hemel is de maan, welke

des avonds schijnt.

Weest niet roekeloos, om als gij jong

zijt te gaan wandelen, vergift gluurt onder

de trap.

Temba kandindo (beweging) een, met op

eene rij gezette steentjes, versierde ring,

welke steeds gedragen moet worden.

Tembe, I. kleedingstof, stof, en v. d.

sarong.

II. eig. beteekenis mij onbekend ; wordt

gebruikt als hulptelwoord; sabiya tolu

tembe, drie stuks spaansche peper ; mangge

sd-lembe, eén tamarinde vrucht.

Tembo (Mal. tembok), muur.

Tème, kin.

Tempo (Mal. Port), tijd, termijn.

Tende, schild.

Tendo, ondiep, bijv. water.

Tènga, sa-lènga, half, helft; eigenlijk

geen Bimaneesch, doch tegenwoordig veel

in gebruik ; vgl. dompo.

Tengg-o, (Sikka teggor; vgl. Bug. lékko,

Mak. takkó), sterk, krachtig; dipi matenggo,

een sterke mal; qodral aö-na: tenggo;

kalenggo, sterk maken, ook: bekrachtigen,

bijv. na-katenggo-ku ba Kumpani, het wordt

door het gouvernement bekrachtigd.

Tengguli (Mal. idem), suikerstroop.

Tèngi (vgl. Bul. tumanei), leunen.

Teng-ko (uit bet Mak ), een balletje

toebereide opium.

Tera (Mal. teras; Mak. terasa), hard.

Tere, I. (vgl. Mal. teling. Mak. tiling?),

hellen, scheef staan; djangka ra-löho na-

waü-ra tere, de passer, welke gezet is,

staat scheef.

II. zich verwijderd houden van, ver-

mijden; tere-pu doü bae-mu, vermijdt uwe

vijanden! Wellicht hetzelfde woord als

sub. I., zoodat de eigenlijke beteekenis,

afwijken , zou zijn.

Tero, ophangen, hangen ; pöo ra-lero-na

di kompe ntjai, een stuk bamboe, dat hij

aan den kant van de deur opgehangen had.

Tern, iets vlechten tot een mandje;

teru-pu kabaho, maak een mandje van de

pinangscheede.

Teta, afweren, pareeren, bijv. een lans-

stoot.

Tewn, soort rond mandje; het wordt

dikwijls met andere benamingen voor

mandjes verbonden : wonlja ro tewu, kula

ro tewu; deze samenstellingen ook gebruikt

wanneer er slechts van één mandje sprake is.

Teï of kalei, toonen, laten zien, leeren,

onderwijzen, onderrichten, mededeelen.

Ti, of nli, een nadrukswoordje (vgl.

tji); ai-na-ti mpara nggahi wei-na, laat ons

niet spreken van (= hoeveel te meer of

te minder) hunne vrouwen.

Tia, splijten, klooven; v. d. na sa-tia,

een halve pinang; sa-tia lawili, benaming

van eene lengtemaat van het midden van

de borst tol de hand. Vgl. mbia.
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Tiki (Jav. teken), slok ; budja liki, korle

lans.

Timba, I. lijk.

II. ook limbang (het Mal. limbang),

wegen, overwegen; limba waü-pu ndai rawi

overweeg eerst, wal gij doen zult.

III. lao limba, opium gaan koopen.

IV. limba rowa (liet Mal. limba ruwang),

hol van een schip, waar het water bij-

eenkomt.

Tindja (Mak. lindjd), gelofte, eene gelofte

doen.

Tingi, knap, bekwaam.

TM (vgl. Sund. könöng of Mal. lumil),

hiel.

Tinti, I. slaan, bijv. het waschgoed

tegen steenen aanslaan (vgl. Mak. tili, aan-

houdend slaan ?).

II. linli tonda, de ruimte onder de trap.

III. de kapala van een sarong.

Tire (Mal. tiram), oester.

TM (Mal. tudju), recht door gaan, recht

af gaan op, vgl. ntiri; mai liri tada-ku

recht op mijne deur afgaan ; (men kan

ook zeggen : mai nliri).

Tiro, oudere vorm van liyo, kijken.

Tiso = piso.

Tiwi (Bug. tiwi, mededragen, brengen,)

dragen met afhangende hand.

Tiya (het Mal. liyang), mast van een

schip.

Tiyo (vgl. tiro ; Bug. tiro, uit de hoogte

op iets neer zien, bekijken), kijken, bekijken,

aankijken, blik ; liyo-pu doü bae-mu, kijk

naar (let op) uwe vijanden ; ai-na tiyo-mu

ina ro ama-mu kai tiyo makadure, kijk

uwe ouders niet met schuinsehe blikken aan.

To, een nadrukswoordje ; iyo-lo, ja.

Töba, werpen, smijten, naar iemand

smijten; na-weha wadu, na-tjuwa-lfuwa

löba-du doü ede, zij namen steenen en elk

smeet dien man (daarmede).

Toba, (Mal. Arab. lobat), bekeering, zich

bekeeren; ook als uilroep gebezigd.

Töbe, I. stuk, brok ; kapenla sa-töbe,

een stuk plank ; töbe pingga, töbe rowa,

scherf van een bord, van een pot.

II. töbe langgirij soort plant.

Todja, (Sikka. dansen), soort dans met

slendang, zulk een dans uitvoeren.

Todo (Mak. lódó), steken, door iets

steken.

Todii (Mal. ludung), zonnehoed, hoofd-

deksel ; malanla ndei lodu-na, wille katoenen

stof, om zich het hoofd mede Ie bedekken ;

todu padju, een zonnescherm gebruiken

of dragen.

Töho, I. (Mal. taruh, Jav. toh), plaatsen,

stellen ; djangka ra-löho, een passer, welke

gesteld is; töho riha-pu, plaatst ze evenals

de drie steenen, welke eene slookplaats

vormen ; nggdra mu-panta-sa benle, töho

kai-pu padoma, indien gij een benling

opricht, plaats die dan met een kompas;

töho rawi, een werk stellen z. v. a. beginnen

;

katöho, toevertrouwen, overgeven, het ver-

trouwen; katöho weki. zich toevertrouwen

aan (vgl. taru); madanlau katöho, (hij) die

geen vertrouwen (op God) bezit.

II. of katöho, laat maar ! het Mal. biyar-

lah; löho-ra nggero, laat ik maar mager

zijn; katöho mpara nljengga, laten zij maar

echtscheiden, het is het beste, dat zij

echtscheiden ; (wel hetzelfde woord als sub

I., vgl. Mak. boli', nanro)

III. alléén in : rasa loi rasa töho, de ver-

schillende kleinere plaatsen, waarin töho

dus = toi is.

Toi, (Sikka. doi), klein, gering, jong;

als bijwoord : een weinigje, eenigszins,

eventjes (vooral bij den Imperatief), soms

ook : pas ; wei-na na-wunga nggana toi-na,

zijne vrouw was juist pas bevallen; saloi,

weinig, een weinig; röo lasa saloi, een
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weinig langsap bladen: satoi pöda mpa

malampa lao di, slechts zeer weinigen gaan

naar het Westen ; nde pala satoi = iidc

pala, maar.

Töke (vgl. Jav. Mok, Mak. lêlê), tikken,

kloppen ; töke nljai, op de deur likken,

aankloppen ; töke a/i, vuur maken, door

op den vuursteen te slaan.

Toko, liggen op den grond, zooals bijv.

een dier.

Töku, I. sterk, hevig, gezegd van den

wind, van een geluid, van saguweer; in

töku ro kapöra, wordt hel verklaard als:

toornig; wellicht eigenlijk: heflig ; katoku,

hevig doen zijn, sterk maken; katoku eli,

zijne slem heilig doen zijn, eene sterke

stem opzetlen.

Tola, in : sake kèlo tola, wanga masa,

benaming van buffels, welke bij inhul-

digingsfeesten worden rondgeleid ; zeker

wel uil het Mak. patola (Jav. Sanskr. idem)

een soort van slof, zoodat de beteeken is

is: buffels met staarten van (omwonden

met) patola, en hoorns van goud ; masa

alleen in de beleekenis van goud is ook

geen Bimaneesch).

Tölo (vgl. Mak. galung?), nat rijstveld,

sawah.

Tolu (Jav. tëlu, Mak. tallu enz.), drie.

Tomberowa, soort plant.

Tonda, trappen op, betreden, bijv. den

grond; tonda djaneli, benaming van eene

klasse van menschen, ook doü maupa ddri

genoemd; (vgl. Mal. tindjak, djedjak).

Tong*g*a, herstellen, beier worden, bijv.

een zieke, ook gezegd van de fortuin.

Tongge, I. dakribbe.

II. soort strafwerktuig, dat den mis-

dadiger om den hals wordt gedaan; dal

werktuig iemand aandoen ; tongge doü,

scheldwoord, z. v. a. iemand, die verdient

de tongge om Ie krijgen, galgenaas.

III. het geluid, waarmede men geiten

verjaagt.

Tonggo, deksel, bijv. van een bakoel;

vgl. tongko.

Tonggn (Mal. Jav. tunggu of wellicht

tangguh, vgl. ngèna), hoeden, bijv. vee,

bewaken, oppassen, bijv. een kind.

Tongko (Mak. tongkö), sluiten ; parabo

ra-tongko, eene gesloten kist; longko-na

parabo, de deksel van eene kist.

Tonte, uitgebroeid, van een ei.

Tonto, tonto nana, etter uitknijpen, doen

te voorschijn komen.

Topa, I. (Mal. tampar), slaan met de

vlakke hand, een klap geven.

II topa lampifi, oogkleppen van een paard.

Töpe (vgl. Mak. lopi), soort hoofddeksel

dat bij de Moeloed leesten gedragen wordt.

Tópo, een woordje, gebruikt om een

wensch uit te drukken; toch! bijv. ai-

töpo-na of ai löpo-löpo-na, wil toch niet;

sa-waü'Waü tópo lao rolji, ga toch zoo

snel mogelijk! simpa-simpa topo-na, moge

toch ; vgl. simpa.

Tóro (Mal. tandjong), landpunt, kaap.

Toro, droog, verdroogd, van planten of

bladeren.

Tösi, in stukken snijden, een stuk af-

snijden van iets.

Töta, fijnhakken ; tola kamubu bune

sanlika nae sepi, fijnhakken (in stukjes)

zoo groot als een sepi (soort garnaal).

Tötekadjn, soort vogel, specht?

Tuba (vgl. Mal. lumbak lans), steken,

bijv. met eene lans of kris.

Tudu, aanraken, in aanraking komen

;

ludu angi doü mone ro doü siwe, of tudu

angi huri labo doü siwe, het aan elkander

raken (met de huid) van een man en eene

vrouw.

Tuba, geëerd; katuha, eeren; meestal:

katuha ro kadèse.
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Tuka, nauw, smal, bijv. een weg.

Tuki (Mak. tungkulü, Bug. tuku), stutten.

Tuku, met opgetrokken knieën ; maru

tuku, döho tuku, met opgetrokken knieën

liggen, zitten.

Tula, soort plant.

Tule (Mal. tulak), afweeren, lerugstoolen.

Tumbu (vgl. Mal. tambak), aarden af-

damming.

Tamn = dumu, uitspruitsel; ook als

hulplelwoord in gebruik : randa nahi pidu

tumu, zeven stuks sirih stengel.

Tumu-meme, de lip laten hangen, zooals

een kind dat op 't punt staat te gaan

huilen; hel hangen van de lip.

Tuua (Mak. idem), laag, gering; wdra

tuna-na, hij is gebrekkig; kaluna, verlagen.

Tuiide (Jav. lundun, Mak. lunrung), tros

van pisang.

Timdu, dragen op de schouders.

Tune, soort groolen pot.

Tnngge, waden, doorwaden.

Tunggu, eene bamboezen staak, welke

als veldteeken gebruikt wordt; v. d. ndai

mböo kai tunggu, waarop de oorlogsstan-

daard valt; benaming van eene oorlogs-

schatting ; na-kawdra ndai mböo kai lunggu

sa-kati, sa-tal, en zij brengen als oorlogs-

schatting op: éen kali, éen tatiil; tjengga

duwa-ku ba ruma-la labo punggawa nae

raa-mböo kai tunggu ede, de oorlogsschatting

worde door den vorst en den opperbevel-

hebber in tweeën gedeeld.

Tnnti, schrijven (vgl. Bul. manlik).

Tuntu, met een dikken hals, zooals bijv.

een karbauw; ook: doü maluntu wöo,

iemand met een kropgezwel.

Tupa (Bat. gepast, geoorloofd), in orde,

juist; tupa mena rawi-na, al zijn werk is

in orde; katupa, in orde brengen; mbeï

ngowa katupa, juist en duidelijk kennis

geven ; katupa ntau ro wdra-na, orde stellen

op zijne bezittingen.

Tureli, benaming van de hoogste af-

deeling der rijksgrooten.

Turu, I. (Mal. tundjuk), wijzen ; turu

doü, wijsvinger; sa-luru doü, de lengte van

een wijsvinger.

II. slecht, onbehoorlijk, iets slecht of op

onbehoorlijke wijze doen, iets zonder na-

denken doen, iels zoo maar doen; fdsiq

aö-na sangi-sangi turu karawi ro turu nggdhi,

fdsiq beleckent steeds slecht handelen en

spreken ; ba waü-mu bumi parisi mu-turu-

rase-ra, omdat gij nu eenmaal Bumi Parisi

zijl, eet gij op onbehoorlijke wijze, (door

de bezittingen van anderen te verleren);

ai-na turu kadee au-au-du haba[r) daa

mawdra tanlu, leen maar niet zoo het oor

aan elk onzeker gerucht.

Tttta, hoofd, kop; tula maru-kai, hoofd-

einde van de slaapplaats.

Tutu (Jav. lulu, rijst stampen), kloppen,

stampen; lulu kai wadu kalawe, dendeng

met een steen kloppen ; tutu-pu fdre, stamp

rijst ! vgl. mbadju.

Tim (vgl. Bul. lumoor), opstaan, gaan

staan; tuu walu maru-kai-na, van zijne

slaapstede opstaan; tuu mpaa lenggo, op-

staan om te dansen, gaan dansen.

Tuwa, I. (Mal. idem), oud; doümaluwa,

een oud mensch.

II. (Mal. luwak), palmwijn.

III. (het Mal. tuwan), bijv. tuwa kali,

vgl. ruma.

Tuwi, een zachte houtsoort.

Tj.
Tja, I (Mak. sa), eens, bij den imperatief;

! II. naar; tja-dri, naar buiten, tja-awa,

labai tja-pu, probeer eens.
|
naar beneden; tja-ipa, naar de overzijde,
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III. (Mal. tjap), zegel, merk.

Tjaba (Mal. tawar), laf, flauw, smake-

loos ; van water ook : zoet ; koel, onver-

schillig.

Tjaba-raba, leugenachtig.

Tjafa, iels ergens overheen- of opleggen,

zooals bijv. een sarong over een heg, een

zadel op een paard; vgl. ntjafa.

Tjafi (Mal. sapu), bezem, met een bezem

vegen.

Tjaha, ijverig, ijver.

Tjaka (Bug. Ijakkd, Mal. djangkal), span.

Tjakakowa, soort vogel (in het Mak.

tatuwd genoemd.?).

Tjamba, ana tjamba, geweerhagel; vgl.

santjamba.

Tjampo (Mal. (jampur), vermengd, zich

vermengen ; nggeè tjampo, bij elkander

(in één huis of in een land) wonen ; ook

:

zich vermengen van man en vrouw, en

v. d. eenvoudig: gehuwd zijn: sandede

ntoi tjampo na wali-pu wdra-na röpo-na, zoo

lang zij gehuwd waren, hadden zij nog

geen twist gehad; tjampo ook gelijk

kafjampo; katjampo, vermengen, ook: in

het huwelijk verbinden ; la-katjampo mena-

ku pdhu mavodra ede, alle soorten van

kruiden, welke voorhanden zijn, moet gij

dooreen mengen; laho-ra ba katjampo-ta

ana duwa-n ede, het zal goed zijn om
die twee kinderen met elkander door den

echt te verbinden.

Tjampu (Mak. sampu), neef, nicht ; tjampu

sakdli, of tjampu saraa, broeders- of zuster-

kinderen.

Tjampulempa, lastig zijn, hinderen.

Tjandu (Mal enz. idem), toebereide

opium.

TjaDg'ga (Jav, fjanggah), een gevorkt

hout dat om den hals van een misdadiger

gedaan wordt ; vgl. ntjanga, en nljangga.

Tjanggï (Mal. tjangkir), kop, kom.

Tjang-ke, (Mal. Ijangkch), kruidnagel.

Tjapa, schrijlings ergens op zitten, bijv.

op een lak ; vgl. tjafa.

Tjapi (Mak. idem, Mal. sapi), koe.

Tjapio (Mal. Port.), hoed.

Tjarapudu, eene uitdrukking, welke

zooveel beteekent als : hier maar ! geef maar

op ; nggdra na-ndede-s, tjarapudu djalilu ede,

als het er zoo mede gesteld is, geef die

fluit dan maar hier; (uit tja, II. en dra,

II. en pudu (pu en du) = mpudu).

Tjarade (Mak. tjarddé, Mal. tjardik),

slim.

Tjari, samentrekking van: tja-dri.

Tjaru, lekker voor den smaak of het

gevoel; kafjdru, lekker maken, v. d. doü

makatjdru, iemand, die het een ander lekker

maakt of hem op zijn gemak doet zijn,

een vriendelijk mensch.

Tjatja (Mal. tjatjah), in kleine stukjes

snijden, fijnhakken.

Tjatjingi, soort plant.

Tjatjöro, paddestoel.

Tjaii, A. kam, haarkam; ook kam van

het weeftoestel ; B. eg (Sumba. sai, kam).

Tjaü, genoegen in iets vinden, iets gaarne

willen, genoegen.

Tjedo (Mal. tjeduk), lepel, pollepel, met

een pollepel opscheppen; na-waümpara

mami mena, ede-ra tjedo kai-na di ade

pingga, toen alles gaar was, schepte zij

het in een bord op; vgl. tjiru.

Tjeha, schoppen, bijv. van een paard

gezegd; vgl. sempa.

Tjei, dragen op de heup.

Tjela, I. scheiden, bijv. vechtende dieren

;

vgl. Mak. salld.

II. kaljela = kasela, vgl. sela,

III. houten stijl van een huis.

Tjeinpe (vgl. Mak. sambe?), ruilen, ver-

ruilen, verwisselen; wali wdrapiti-k,ndadi

wuwa hadju ku-tjempe kai-ku isi köroma,
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ik heb geen geld, daarom zal ik die

vriichlen ruilen voor de dadelpillen; watt

wara ura-ura-na ro Ijempc-ljempe-na Allah

la'dla, God ondergaat geene verandering

of wisseling ; v. d. ama Ijempe, stiefvader,

ina Ijempe. stiefmoeder, ana Ijempe, stief-

kind; vgl. Ijèpe.

Tjena, iels, bijv. een geneesmiddel in

den dauw zetten ; vgl. sena.

Tjeng'g-si, deelen, verdeden, deel, af-

deeling ; tjengga dmva-ku ba ruma-ta labo

punggawa nae raa-mböo kat lunggu, hetgeen

in den oorlog als schalling opgebracht

is. wordt tusschen den vorst en hoofd-

aanvoerder in tweeën verdeeld ; ai-na

karinggu-mu, na-ljengga-ku ba doü bae-mu,

wees niet onachtzaam, zoodat de vijand u

kan verdeelen (afsnijden) pala tjengga-hu

rawi malaho labo masawai, onderken met

onderscheiding goede en slechte werken;

Ijengga-ku mafaralu labo suna, onderscheidt

wat fardlu of sunnal is; tjengga lolu, éen

derde, tjengga duvoa, twee derden, enz.

Tjenggïi, bumi — , een amhlslitel.

Tjengke = fjangke.

Tjeiitje, met alle geweld iets willen, iets

zooveel mogelijk doen.

Tjentji = tjelji.

Tjèpe, vervangen, de plaats innemen

van iemand of iets, voor iets in de plaats

geven, vergelden; laho-ra lao-mu rai Ijili

wekt, nahu ndai Ijèpe-mu panla kuta-m ake,

het zal het beste zijn, dat gij u zoo spoedig

mogelijk gaat verschuilen, ik zal voor u

in de. plaats uwe heg zetten ; ruma Allah-

laala ndai maljèpena kasi ade nggömi,

uw medelijden zal God de Heer u ver-

gelden ; vgl. Ijempe.

TJeie (Mal. tjerek, Mak. Ijerè); ketel.

Tjetji, nabij, in de nabijheid komen of

zijn : ede-ra lao tjelji kai ba doü mpanga,

daarop kwam de dief bij hem; wali-dti

disa-na köne Ijelji leivi-na ede, hij durfde

zelfs niet meer in de nabijheid van zijn

tuin komen; na-ljclji angi uma-na labo uma

doü ede, zijn huis stond nabij het huis

van dien man.

Tji, I. (Mal. chin. ijel), verf.

II. nadrukwijzer, meestal gevoegd achler

woorden, welke een vragenden zin hebben ;

bè-lji ula ra-waa-mu, waar zijn de visschen,

welke gij mede gebracht hebt? eli aulji

ringa-ku makarimbi ede, wal voor een

donderend geluid hoor ik daar? Soms wordt

Iji wel alleen gebruikt om eene vraag uil

te drukken ; wati-lji raa-kau kai-mu sambeya,

hebt gij niet geboden de gebeden Ie

verrichten ? Het kan evenwel ook zonder

vragende beteekenis gebezigd worden : ede-

Iji = ede-o, sela-lji = sela-du, vgl. si II.

Tjihi, lot maat nemen, als maat ge-

bruiken; kapo lawa-na Ijihi-ku penla edi,

póku lolu-ku, als maat voor de poort (eener

bcnlcng) moet gebezigd worden de voetzool,

men vouwt die in drieën (men neemt er

het derde ,deel van); ngari ivaü-pu dana

tjihi sa-ljaka, graaf eerst eenige aarde uil,

tot maat nemende éen span (ter dieple

ongeveer van een span) ; vgl. ntjihi.

Tjiliu (Mal. siku), elleboog; föo tjihu,

soort mangga.

Tjii, het rijslewater afgieten.

Tjiki (Jav. tjukup), voldoende, genoeg-

zaam ; wordt meestal met raka verbonden

;

amal-mu daa maraka ro tjiki, uwe goede

werken (alleen) zijn niet voldoende; vgl.

ntjihi.

Tjiko.tjako = biko-bako.

Tjila, hakmes; Ijila nam, een klewang.

Tjilaka (Mal. Sanskr.), ongeluk, onge-

lukkig, ongeluk aanbrengend ; ook als

scheldwoord gebezigd.

Tjili, A. verbergen, achterhouden, bijv.

goederen ; ede-ra lao rai-na di uma-na na-
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nee-ra tjili weki èse pamoka-na, daarop

snelde hij naar huis en ging hij zich op

zolder verbergen; B. in het geheim, in het

verborgen ; kaduwa mbuwa rahi kai maljili,

in het geheim twee echlgenooten hebben;

kalo tjili uta, in het geheim visch inpakken;

vgl. Ui.

Tjimi, ijimi weki = tjili weki, zich

verschuilen, vgl. ntjimi.

Tjiiia, vriend, hroeder; satjina mede-

broeder, ila ake saljina, wij zijn broeders.

Tjimle (Mal. enz. idem), soort slof.

Tjingga, uithalen, uil peuleren ; niu fenggo

tjingga, een kokosnoot, waarvan de inhoud

reeds hard is en dus uilgepeuterd moet

worden.

TJiiiggi, verzorgen, er op na houden,

onderhouden.

Tjingi-tjanga, allerlei zenuwachlige be-

wegingen maken, zenuwtrekkingen; mu-

tumu meme-du ivïwi-mu, Ijingi-tjanga-duasa-

mu, gij laat uwe lip hangen, en vertrekt

uw mond; ringu Ijingi-tjanga, gek, zoodat

men zich beweegt, zonder te weten wat

men doet.

Tjira, soort hout, waarvan eene verfstof

gemaakt wordt, in het Mal. kederang ge-

noemd ; kaljira, met die verfstof verwen.

Tjiri, dorens in eene heg enz. planten.

Tjirn (Mak. sirü, Mal. senduk), lepel,

met een lepel opscheppen ; na-tjiru weya-du

karedo, kaluu weya-du asa-na, zij schepte

liem pap op en gaf ze hem in den

mond.

Tjitji (Mak. sist), insteken; na-tjitji-du

roo di asa-na, zij slak hem een blad in

den mond; een gat stoppen, iets in eene

opening steken, en in hel bijzonder: tjilji

lopi, een vaartuig kalfateren.

Tjitjompe, soort insect.

Tjiwi (Bat. Bal. siya, Amb. siwa, Bul

siyow), negen.

Tjiya, vast, stevig, sterk ; ljiya-na na-daa

wdra doü mawaü-na löke, het zit zoo stevig

vast, dat niemand het kan losmaken

;

samparadja matjiya, een stevig anker,

kaljiya, vast maken, sterk maken, ver-

sterken, bevestigen ; bune sanlika raa-sake

ede kaljiya-ku, zooals overeengekomen is,

wordt bevestigd ; vgl. kanljiya.

Tjoi (een andere vorm van weli), prijs,

kosten, iels koslen, een prijs opbrengen;

sa-kura-kura-na fjoi-na sa-buwa sa-suku, de

prijs per stuk is minstens een halve gulden
;

neè ngdha ro nóno-na ra-Ijoi hadju-na ede,

zij alen en dronken van de opbrengst van

hun hout ; tjoi waa, de bruidschat, koopsom

voor eene vrouw.

Tjóla (Mak. tjalld), belalen ; nggara

na-siwe-sa na-ljöla-ku Ijoi ngdha-na ede

waru reya, nggara na-möne-sa na-ljöla-ku

upa reya, indien hel eene vrouw is, betaalt

zij als prijs voor het voedsel acht reyalen,

een man vier reyalen.

Tjèlu, koel, gezegd van den wind, van

een berg, enz.

Tjoma (Sund. sömat, speld; Mal. semal,

insteken), soort speld voor eene kabaai.

Tjompo, I. (vgl. Mal. lumpur), modder.

II. indompelen ; na-tjompo saraa-ku di

oi mapana, en hij dompelde hel geheel en

al in heet waler; tjompo kangge rima di

oi, de vingers in het water dompelen.

III. kaljompo, eene sirihpruim gereed-

maken.

Tjondo, uitscheppen, bijv. water.

Tjongge, planten, bijv. rijst en dergl.

Tjóo, I. slapmaken, los laten hangen.

II. laten gaan, lalen wegloopen, bijv.

waler uit een vijver; iemand uitleveren;

(jöo Ija-dra-pu sdhe ede, lever dien buffel

hier (aan mij) uit.

Tjopn (Mak. Ijappo), na-fjópu-ra woi-na,

hij heeft van landen gewisseld.
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TJori, I. (hel Mal. Ijuri, stelen), heimelijk

;

vgl. mpanga.

II. lampa tjori, afwijken ; vgl. sanljori.

UI. tjori-tjori, ecne mei goud beslagen

krisscheedc; vgl. Mak. ijoring.

Tjoro, meeslal: tjoro-ljoro, voorgeven,

veinzen, voor de leus iels zeggen ol'doen;

hel Mal. pura-pura; vgl. Mak. sara.

Tjötjo, aanraken, treffen.

Tjoü, wie? welke? vgl. au; Ijoü-ljoü,

al wie; kaljoü, iemand aanroepen, werda-

roepen.

Tjowa, liegen, leugenachtig, leugen;

nggahi matjowa, leugentaal; kaljowa, voor

een leugenaar houden.

Tjua, spade.

Tjubu, insteken, bijv. eene naald; vgl.

nljubu.

Tjuke (Mal. ijukei), schatting.

Tjula, iemand iets opdringen; na-mbeï

Ijula niene mpa, köne waü-ra mbölju, hij

dringt hem toch nog iels op, hoewel hij

reeds verzadigd is.

Tjumpii, eindigen (intr.), geëindigd,

klaar, op, af, einde bijv. van een verhaal ; vgl.

sumpu; nggara na-ljumpu oi ede, als hel

water op is ; ede ra ndawi kai na tamba.

waü-ra tjumpu tamba, daarop maakte hij

een net; toen dat klaar was enz. ; Ijumpu

kai-na = Ijumpu-na, het einde van iels,

bijv. van een verhaal enz.; maar nooit

van lichamelijke voorwerpen gebruikt ; ana

Ijumpu kai-na, hel jongste kind; kaljumpu,

beëindigen bijv eene rechtzaak.

Tjnpn (Mal. idem), soort polje; dodo

Ij'upu ro nggawu, eene verbloemde uitdruk-

king voor de bevelen van den vorst vragen.

Tjura, I. (Mak. ijura), streep; maljura-

Ijura, gestreept, bijv. een palroon.

II. door elkander, bij elkander; na-iveha-

du sa-buiva lau nde luwa Ijura kai üi gum

ede, zij nam een bak om daarin den geheelen

inhoud van den zak door elkander uit te

storten; wau Ijura-pu, laadt alles bij elkan-

der. Van daar ook : verward, alles door

elkander, van spreken of handelen.

Tjutja, tooverij. (Mal. idem).

Tjuwa en ijuwa-ljuwa, voor een woord

van verbale beteeken is door ons Ie vertalen

met «ieder, elk", na-tjuwa-fjwra ngaha,

ieder van hen at; na-ljuwa-ljuwa hera-ra,

elk van hen was verwonderd; iyu dei

masanggini-nggiiü sa-riwu maljuwa-ljuwa

lai, in elke (vrucht) zijn duizenderlei, elk

van elkander verschillende smaken; kaljuwa-

Ijuwa, elk afzonderlijk doen zijn ; pala

kaljuwa-ljuwa lai-ku doü malaho labo doü

masawai, onderscheidt goede en slechte

menschen van elkander, (Ijuwa is een

verbale vorm, die ontslaan moet zijn uit

een * suwa = sa-buwa, vgl. Bug. Ijuwa =
seuwd).

TT-

Ua (Bul. wua), pinang, vgl. wuwa.

Uba, hoog voor ama, vader ; v. d. uba-uba,

collectieve naam voor degenen die den lilel

van dae, dragen ; vgl. uwa.

Ubu-ubu, in padju ubu-ubu, hel Mal.

payung ubur-ubur, soort slaalsiezonne-

scherm; vgl. bubu

lT
di, leguaan,

Udja (Mal. djuga, Jav.

of bij verkorting dja,

na-kangampu ro kapapa

ruma-la, de Heer zal u

genade schenken ; na-doho

ndai-na, nlika na-hina-ku

ede, na-döho di lantonga

hij zal voor zijn vensier,

uga, Mak. dja),

ook. eveneens;

udja kai-du ba

ook vergeven en

di lantonga uma

èda wei pande

uma ndaidja-na,

plotseling kreeg
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hij de vrouw van den timmerman in 't

oog, die ook voor haar vensier zal; ede

udja of ede udja mpa = Mal. itu djuga.

Udu (Jav. undung), opstapelen, bijv. hout.

l
T

fa (Mal. upah), beloonen, loon geven

;

nggdra ivdra-sa masa-mu ndai ufa hai-mu

nahu, indien gij geld hebt om mij daarmede

Ie beloonen.

Tfi, blazen ; ake lafa(l) ndei ufi kai watu

fiko-na, dit is eene looversprenk om aan

'I oor te blazen; u/idjalitu, de fluit blazen ;

vgl. Mal. liyup, Bal. ngupin.

lllin (Mal. kuku), nagel.

llku (Mal. ukur), melen, maat.

llli, 1. met mpabuwa verbonden en ook

alleen = mpabuwa.

II. met een hefboom oplichten.

IHh, (Mak. en Bug. oio, vgl. Mal. hulii

Mak. ulu hoofd), vooraan, te voren, vroeger

;

rtaki ulu waü-ku au-du mandako dei weki,

verwijder te voren al wat aan hel lichaam

kleell; lampa ulu, vooraan gaan; ruma-ta

maulu-ulu, de vroegere vorsten ; wati wdra

maulu weya ulu-na, niemand heeft vroeger

dan (God) beslaan; kaulu, vooraan of vroeger

doen zijn; punggatva ndai kaulu-mu, uw
legerhoofd moet gij vooraan plaatsen.

Uma (Mal. rumah, Jav. umah of omah),

huis.

Umbu, in den grond stoppen, planten,

begraven; ai-na paki-mu doü manljuvou,

ai dja-na daa umbu-mu doü mamade, laat

de gewonden niet in den steek en begraaft

ook de dooden.

Umpu, dipi umpu, een omzoomd matje;

Mak. tapperè ni-umpü.

Umu(r) (Mal. Arb. \imur), ouderdom,

leeftijd.

line (vgl. bune), als, gelijk, wat betreft;

na-leli-ra une UU, het versmelt als was;

une ftanlika = une; une santika kalm ede

ta-bonlo-ku kai malanla, en wat de klapper-

schaal betreft, die moet gij met wit goed

bedekken.

Upa, I. (Mal. ampal, Sund. opal enz. vier.

II. betreden, trappen op iets; upa dana,

den grond betreden ; na-hina upa-ku ana

udi ede, hij trapte bij ongeluk het jong

van den leguaan.

Ura, I. (Mal. udjan, Bul. uran), regen

;

ura safari of ura safai, stofregen.

II. schenken, inschenken, overgieten;

waü-ra laho mböbo-na. na-ura kai-du katowa,

toen (het water) goed kookte, goot hij het

in een pol over; na-ura weya-ra kahawa,

zij schonk hem koffie in.

III. meest ura-ura, veranderen (intr.),

vgl. Bul. mera'?), wali wdra ura-ura-na,

(bij God) is geen verandering ; na-ura saraa

mena-ra doü mada nowa kai tembe, hij

beschonk tegelijk de waarzeggers met

wisselkleedercn, (hierin is ura vertaling van

het Mal. persalin) ; kaura-ura, veranderen

(trans), muslahll pöda-pöda lowa-n mpa

ura-ura, nggdra daa wdra sara marakaura-

ura-na, het is geheel onmogelijk dat iels

verandert, indien er niemand is, die het

veranderd heeft.

Ure = bore; ure kai ijl, met verf

besmeeren.

Uri (Mak. enrung?), begeeren, verlangen

;

Nljöki uri-n ana siwe, na-url sinlji labo

bang/ca, lastig is het verlangen van het

meisje : zij verlangt een ring en oorbellen

;

tjoi lölo labo huda ndai uri, hij begeert

(te verkrijgen) den prijs der landerijen

en de boeten.

Uru, I. het hoofd of begin van iets;

uru piso, hel heft van een mes, de steel

van eene lans, vgl. ulu.

II. eene zekere hoeveelheid dieren; nasi

sa-uru, een zwerm vogels; djdra sa-uru,

eene kudde paarden.

Usn, vruchtbaar, veel jongen werpend.
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Uta, visch ; uta mbètja, groente, toespijs

;

in deze beteekenis ook wel ula alleen, nira-pu

ula-n oi mangge ra-ranu, de toespijs (bij

de rijst) was het sap van fijn gekneden

tamarinde.

Uwa, I. (vgl. Bug. uwé), = aba.

II. (Jav. uwang idem), eene geldwaarde

van tien duiten; sa-uwa, tien duiten;

lolu uwa, dertig duiten of een kwart gulden,

wdruwa = waru uwa, tachtig duiten.

Uwaranga (Mal. barangan, Jav. waran-

gan), raltenkruid, arsenicum ; gebezigd om

krissen vergiftigd te maken.

Uwi, de obi oïoebi; uwi landii, soort obi.

^V_

Waa, (Mal. bavoa, Bug. wawa), dragen,

brengen; sa-mena-na dosa-na doü ndaiivaa-

(na), zij moeten alle zonden der menschen

dragen ; uta ra-waa-mu, de visschen, welke

gij hebt medegebracht ; bakai waa kai tveki-

la = bakai lao kai-la, waar gaat gij heen ;

waa hart lalöne, een gelach aanheffen ; waa

kuwasa, willekeurig handelen.

Wadja (Mal. badja, Jav. wadja), staal.

Wadji, (Mal. wadjik), soort gebak.

Wadji of wddjib (Arb.) noodzakelijk,

plichtmatig.

Wadjo (Mal. ayo), uitroep, kom aan;

kawadjo, aanmoedigen, opwekken.

Wadu, (Mal. batu, Jav. watu), steen, van

steen, steenen.

Waha, I. houten raam, waarop de wanden

van een huis rusten.

II. waha weki = kawödju weki, doch

alleen met dat woord verbonden in gebruik.

Wai, I. (Bol. Mong. bai; Kólo. pawai,

vrouw), A. grootmoeder, ook : oude vrouw,

(oudje); B. kleindochter.

Wakatü (Arb. waqtu), tijd, gelegenheid,

spec. tijd voor het gebed.

Wako, keu wako, soort rivierkrab.

Wale, krachtig, sterk, kracht; doü bae

mawale, een krachtige vijand; ede-ra rai

kai-na sa-wale-ivale ade-na, daarop liep hij

uit alle macht weg.

Wali, wederom, bovendien, ook nog;

ake wdli fasal wddjxb ndai bae kai-la ade,

VERH. BAT. GEN. XLVIII.

dit is nog een hoofdstuk, dat wij uit het

hoofd moeten kennen ; ku-dödo wdli weya-ku

ndru wdli mori-na, wij vragen (bidden)

ook nog voor hem, dat hij lang moge

leven ; mandinga-ndinga-wdli of labo wdli,

als ook ; vgl. mbali.

Waliwèko, verkeerd, slecht ; kawaliwèko,

verkeerd maken, in de war brengen; vgl.

mbali.

Wana (Sumb. kawana, Mal. kanari), rechts,

rechter zijde; rima wana, rechterhand.

Wanga, hoorn, van een hert, buffel enz.

;

ook gezegd van de opstaande slippen van

een hoofddoek, of de uiteinden van eene

snor; voorts nog eene benaming van eene

versiering van den voorgevel van een huis,

door twee balken naar het verloop van

het dak aangebracht ; in het Mak. simboleng

geheelen.

Wang'ga (Mak. bongga), dij ; döho di

wangga
}
op de dij van iemand zitten z. v. a.

op den school zitten.

Wanta = rodu, doch alleen in de uit-

drukking rodu-wanta in gebruik.

Wante, lowi manie, zie: lowi; (vgl.

Bug. walallè).

Wanti, wegwerpen. Daj. panting,\g\.paki.

Wantju, zeer, erg ; na-wantju nae kapöro-

na, hij is zeer toornig; ba supu iyu-na

mawaü-ra wantju samporona, ter oorzake

van het zeer aangename gevoel (dat zij

ondervinden) ; vgl. ntjewi.

8
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Wara (Oud-Jav. idem), zijn, aanwezig

zijn ; wati wdra madawdra, er bestaat

niets, wat er niet (reeds) aanwezig is,

alles is er; wdra kai ade labo, met zijn

hart zijn bij, z. v. a. gesteld zijn op: wdra

mpa malodja, wdra mpa makarawe, er

waren, die zeilden, er waren die roeiden,

sommigen zeilden, anderen roeiden ; doü

mawdra, een rijk mensch ; in deze beteeken is

wordt wdra meestal met nlau verbonden;

na-ntau ra wdra, hij is rijk; ntau ro (ra)

wdra, ook : rijkdommen, schatten, kostbaar-

heden ; mböto ntau ra wdra ra-wii-na di

ade peli nae, vele schatten, welke hij in

eene groote kist gelegd had ; kawdra, doen

zijn, het aanzijn geven; (een ander kaïvdra

zie aldaar).

Warawinggo, ngupa warawinggo= ngupa

rero, her- en derwaarts zoeken
;
(vgl. Jav.

warawiwi).

Warawito = warawinggo ; rai warawilo,

her- en derwaarts ijlen; na-waü-ra wara-

ivito rima-na mabalu rero karèku, zij bewoog

hare hand in alle richtingen, de vlieg

volgende.

Wari (vgl. mbali en Mal. balik), om-

draaien, iets draaien, omkeeren, veranderen;

kidi wari antju, staan terwijl men de armen

omdraait, z. v. a. met de handen op den

rug staan ; djama ai ake na-waü-du wari

ba Allah ta
c
dla, tegenwoordig is het door

God omgekeerd (veranderd) ; wdri-sore

ondersteboven; ook gebezigd van iets dat

alle grenzen overschrijdt, paal en perken

te buiten gaat ; nangi wdri-sore, allerhevigst

weenen.

Waro, overgrootvader, overgrootmoeder.

Waru (Bul. walu, Jav. wolu), acht.

Waruwa, samentrekking voor waru uwa.

Waruwöng'a, overal doorboord, vol

gaten.

Wasu = lambo.

Wata (Oud-Bug. waltd inwikkelen), om-

hulsel, foudraal ; wata bedi, geweerfoudraal

;

ivata sampari, krisscheede.

Wati (Jav. boten, baten vgl. wdra), niet;

wali-pu, nog niet; wati-du, niet meer.

Watu, I. (Jav. welu, uitkomen), van, van

uit, van af, aan den kant van, langs; walu

lampuu-na saraka tjumpu-kai-na, van het

begin tot het einde; na-mai walu Allah

tacdla, het komt van God; lösa watu, uit

iels komen; na-mai watu nggalo, bijkomt

van de hertenjacht; walu bae di-na, aan

den Westkant; watu wdna-na, aan de

rechterzijde; lampa walu nljanga makalai,

langs een andere lak van den weg voort-

gaan.

II. spoedig, snel?.

Wau (Mal. baru), soort boom.

Waü, I. (Sumbawa. en Sassak. baü),

pakken, grijpen, gevangen nemen, (een

land) bemachtigen; na-mbeï-du parenta kau

lao waü ro lèto mena doü upa-n ede, hij

gaf bevel de vier mannen te gaan grijpen

en te binden,

II. (Sumbawa. baü), kunnen, in slaat

zijn; wati waü bila mbèto-na, de hoeveel-

heid er van, kan men niet tellen; wati-du

waü-na köne kiri weki, hij kon zich zelfs

niet omdraaien, waü ngadji, kunnen lezen;

sa-waü-waü, zooveel mogelijk. (Oorspronke-

lijk hetzelfde woord als het sub I. genoemde,

vgl. Mal. dapat, boleh).

III. (vgl. Bal. malu en Jav. mahu, wahul),

eerst, vooraf, te voren, van oudsher, sleeds,

stellig; Qidam aö-na ivdra ivaü-na Allah

tacdla, qidam wil zeggen: dat God sleeds

beslaan heeft; di toi waü-na, van hare

vroegste jeugd af; ta-lèto waü-pu lamada

di rii woha ake, bind mij eerst vast aan

den middelsten paal; sdra waü, wat van

oudsher de gewoonte is; la-lao dodo-pu

Icuru besi malabo kuntji waü-na, gij moet
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om eene ijzeren kooi vragen, benevens

het slot, dat er steeds bij is geweest, z. v. a.

het bijbehoorende slot.

IV. waü, waü ba of ivaü-na-ra ba, na

afloop, na; waü boë magari, na het slaan

van de waktn magrib; waü ba nggdna,

na het baren; waü ede, waü ba ede, waü

mpara ba ede = makento mpara ba ede,

daarna; waü-na-ra ba upa mpuru mi, na

veertig dagen.

Wanneer waü gevolgd wordt door een

woord t van verbale beteekenis. wordt het

gebezigd ter aanduiding van het Perfeetum,

zie voorts de spraakkunst.

Wawa, boven zijn, hooger zijn; raio

mawawa-ku madjaneli-tureli, de vorsten,

die boven mij zijn, de djaneli's en tureli's

;

kawawa, boven doen zijn, hooger maken,

hooger doen zijn ; ampo ta-buwi kawawa

kai-ku oi, vervolgens giet gij er water

bovenop ; kawawa weki, of ook alléén kawawa,

zich verheffen boven ; vgl. wawo.

Wawi (Bul. idem, Mal. babi), varken.

Wawo (Bul. wawo, Bug. ri wawo), èse

(of di) wawo, bovenop; èse wawo doro,

boven op een berg; dei wawo rade, op de

graven.

Wedi (Jav. wedi, vreezen), meestal werf?

ode, verschrikken, ontstellen.

Weha, krijgen, halen, nemen; weha

weya-pu nahu oi; haal water voor mij

;

weha toi-pu ba ndai-mu, lamada ake wati

lowa-ku tuu, neem het maar even zelf, want

ik kan niet opstaan ; weha weki, zich

terugtrekken, bijv. in den strijd; weha

romo, het rechte nemen, z. v. a. recht

handelen.

Wei (vgl. Kö\o. pawai, vrouw, vrouwelijk ;

als ook het Bim. wat. Vgl. ook siwe, Toum-

pak. siwei alsmede Mal. bini Benten,

wawinei), vrouw, echlgenoole; kawei, trou-

wen, tot vrouw nemen.

Weki (Sumba. wikt) lichaam, zelf; na-

kara-kiro mena weki-ku, mijn geheele lichaam

is stijf; paki ulu waü-ku au-du mandako

del weki, verwijder eerst, al wat er (vuils)

aan het lichaam kleeft. Weki sdra, zie

sdra IV. Van daar wordt weki, meestal

verbonden met den genitief van een der

voornaamwoorden, in de volgende betee-

kenissen, gebruikt:

A. als persoonlijk voornaamwoord; ede-

ra tjuwa-tjuwa ngdhakai-na sa-mena-mena-na

weki-na mawdra ede, daarop aten zij allen,

die aanwezig waren; sambele-pu sdhe duwa

mbuwa mai-ka-ra ndede-n weki-ta ake na-

mböto, slacht twee buffels, want wij zijn

met ons velen.

B. met het begrip van : van zelve

;

na-mai weki-na, zij komen uit zich zelven,

(niet gedwongen of geroepen).

C. als wederkeerig voornaamwoord, na-

kabawa weki-na (of ook weki alléén), hij

vernedert zich; mu-kadèse weki-mu, gij

verhoogt u zelven.

Wela, kant, zijde, bijv. van een vierkant;

vgl. bae.

Wele (vgl. Mal. helang), schijnt in de

dorpen nog kiekendief te beteekenen, op

de hoofdplaats echter is hel tegenwoordig =
nasi; wele kampödu, duif. Voor kiekendief

heeft men alleen de omschrijving wele

mpanga djanga. Wele ook : vlieger.

Weli (Mal. beli, Mak. balli), koopen.

Wenta, soort vischnet, dat bij het ophalen

dichttrekt.

Wento, wento weki, zich inspannen;

na-rai wento kaipi-ra weki-na, ede-ra mbisa

kai ai raa-diki kai, hij haastte zich al zijne

krachten in te spannen, en toen brak het

touw, waarmede hij gebonden was.

Weri of weri lombo, sprei.

Wèse (Mak. bise, Bug. wisé), pagaai,

pagaaien.
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Weta, jammeren, kermen.

Wète, afschudden, bijv. waterdruppels

van de hand.

Weya (Bul. wiya Sawu. wiye). duidt in

samenstelling met een woord van verbale

beteeken is de betrekking aan tot een meer

verwijderd object; hengga weya-pu nahu

ntjai doe de deur voor mij open : nenti toi

weya-pu djdra nahu, houd mijn paard even

vast ; na-rampa weya-du ntau-na, hij ont-

rukte hem zijne bezittingen. Zie voorts

de spraakkunst.

Widi (Mal. pilih) = kadale, kiezen,

uitkiezen.

Wii, zetten, plaatsen, leggen, sa-buwa

rupiya na-wii-ku di ade pöo, een gulden

legde hij in het stuk holle bamboe; masa

toi sa-uwa ta-wii-ku èse wawo nahi ede,

tien duiten klein geld legt gij bovenop de

sirih ; wii weki labo doü, zich toevertrouwen

aan, zich onder hoede stellen van iemand

;

wii, ook : iets nederleggen, in den zin van :

met iets ophouden : nggdra ta-ufi sara, na-

ringa sara ba doü, au-au mpara karawi-na,

na-wii-ku rawi-na ede, indien gij (op die

fluit) blaast, en iemand hoort dat, dan legt

hij het werk, wat het ook zij, waarmede hij

bezig is, neder; sangge-sangge sara sambeya-

na sangi-sangi ba wii, zoo dikwijls hij

bidt, steeds houdt hij (voor het einde) op.

Ook : achterlaten, iemand verlaten en met

rust laten, wii kanloi, iemand langen tijd

ergens laten blijven.

Wika, wika mada, de oogleden kunst-

matig openhouden, bijv. met de vingers;

(vgl. Bug. wuka, Mal. bukak openen).

Wiko-wako = bikobako.

Wilu, edja wilu, soort keladi.

Wine (Mal. baine) = sivoe, meestal slechts

door kinderen gebezigd.

Winte, opgezwollen, met builen en bullen.

Wira (Daj. birang), uitspreiden; ampo

na-wira voeya-ku malanta, na-tala mena-du

èse malanta pingga ro piri, vervolgens

spreide zij daarbij (een lap) wit goed uit,

en zette daarop de schotels en borden in

orde; wira bandera, de vlag ontrollen.

Wiri, (Daj. biling), wiri tuta = mbiri

Ma, het hoofd schudden.

Wisi (Mal. bètis), kuit.

Witi, benaming van een soort kaljang.

Wiwi, (Mal. bibir), lip.

Wiya (Mak. bira), soort plant.

W6bo, I. ivöbo oi, schuim.

II. zweep.

Wödi, zie woü.

Wödja, meestal verbonden met samba.

Met de uitdrukking wödja ro (of ra)samba-n

wordt eene verwensching bedoeld, bijv.

wödja ro samba-n nggdra ku-bade-s sa-ori-on

pdhu, (z. v. a.) ik mag verdoemd zijn, als

ik er iets van weet. Zoo ook : la tjilaka

wödja-n, die verdoemeling. De eigenlijke

beteekenis van wödja en samba is niet

meer bekend.

Wddju, wordt verklaard als: zeer goed,

uitstekend; kawödju weki, zich voor uit-

stekend houden.

Wódo = bini, vol ; kawödo, vullen, vol

maken.

Wödu, buigen, krommen, bijv. een stuk

ijzerdraad ; vgl. mbödu.

Woha, midden, middelste; rii woha, de

middelste paal; woha sera söroga tangdra

kai enz., het midden van den hemeltuin

wordt genoemd enz.; di woha ntjai, op

den weg ; ana madiwoha, het middelste kind.

Woi, tand; woi haa, slagtand.

Wèka, overblijfsel ; dodo wöka-wöka sa-

deka, vragen om hetgeen van de aalmoezen

is overgebleven ; vgl. sewi.

Wöke, navel, (vgl. Manggar. putis).

Wöko (vgl. Mak. bakkd, Bug. wakk'a),

groeien, opgroeien, gedijen; lai-na nggdhi
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raa-ngguda-mu, lai-na rawi ndai mawöko,

anders is het woord, dal gij geplant hebt,

en anders de daad, welke opgroeit.

Wöku, opvouwen ; piso wóku, een mes,

dat men toevouwt, knipmes; (vgl. pöku

en Jav. tekuk).

Wola, de glans penis ontblooten.

Wole, grendel, grendelen; na-bonlo ro

wöle-ra ntjai uma-na, hij sloot en grendelde

de huisdeur; nggdhi ra-wöle, toegegrendelde,

v. d. geheime gesprekken.

Wolo, kapas; vgl. wunta.

Wombo, de ruimte onder iets; bijv.

wombo uma, de ruimte onder een huis,

de kolong ; wombo hadju, de ruimte onder

de takken van een boom.

Wontja, soort bamboezen mand.

Wonto, uittrekken, trekken; wontopeda

(sampari), het zwaard (de kris) trekken;

tjoü-tjoü-du manggdhi kabalo ro katjowa

guru-na, wonto weya-ku rera-na, van ieder,

die zijn leermeester bespot of voor een

leugenaar uitmaakt, moet de tong uitge-

trokken worden.

Wontu (Kisser. woku), oprijzen, boven-

komen, te voorschijn komen; wontu-ra

wura, de maan komt op; wontu mena-ra

londe, de visschen komen boven (aan de

oppervlakte) ; au rawi ro nggdhi nee da wontu

ntene kai-na kali ede, wat zou er te doen

of te zeggen zijn, dat de opperpriester daar-

door toch maar niet te voorschijn komt.

Wèo, hals. Sanggar. wöko.

Woro, I. uitloopsel, uitspruitsel; woro

niu, eene kokosnoot, welke begint uit te

loopen ; woro katjamba, een katjang, welke

begint uit te spruiten.

II- do woro, het land, waar de zielen

der afgestorvenen wonen, hetwelk zich

ergens ten Zuiden (do) van het eiland zou

bevinden; doü woro, de ziel van een af-

gestorvene, spook.

Wórona, (Mal. Sanskr. wama), kleur, soort.

Wösa, soort krandjang.

Wötu (Bug. battu), barsten, losbarsten,

uiteen spatten, losbranden ; ede-ra kaa kai

ana sangadji ede, na-wolu kaparupae-ra

tuta-na, vervolgens werd de koningszoon

verbrand; zijn hoofd barstte met een knal

uiteen; wötu-na bedi, het losbarsten of los-

branden van een geweer.

Woü, (Mal. bau), lucht, geur, rieken;

waa woü ro wödi ngdra doü, iemands naam

in een kwaden reuk brengen.

Wowa, snot.

Wua, (Mal. muwat) geladen (van een

schip), lading.

Wuba (Tag. gubat), woud; vgl. dra.

Wudi, het binnenste gedeelte van eene fuik.

Wudiwondja, soort medicinale plant (in

het Mak. bódi geheeten ?).

Wudja = wura, II.

Wttdu (Mal. butuh) = ree.

Wule, uitspalten, spatten bijv. water.

Wung'a, juist, juist plaats hebben; na-

dula-ra di uma-na, pala ina-na wunga medi-na,

(het kind) ging naar huis, de moeder nu

was juist aan het spinnen ; wei-n na-wunga

nggdna toi-n, na-iwa-ku ana toi-n ede, zijne

vrouw was juist kortelings bevallen en

hield nu haar kindje op den schoot ; na-èda

mpara wei-n wunga nangi bonto weki-n,

hij zag dat zijne vrouw aan het weenen

was en zich bedekte.

Wunta (vgl. Bul. wurak, bloesem) =
bunga, bloem; ook wel = wolo, kapas,

waarmede het in die beteekenis dikwijls

verbonden wordt ; ba ndadi au-mu weha

kai-n wolo ro wunta di ade kula ro tewu

wai ake, wat hebt gij er aan om de kapas

uit de mand van deze oude vrouw weg

te nemen; wunta ro wolo, ook benaming

voor hen, die de laagste diensten voor den

vorst moeten verrichten.
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Wura, I. (Mal. bulan), maan, maand.

II. (vgl. Jav. sawur , Mal. hambur),

strooien, uitstrooien.

Wure, soort boom, in het Mak. kara-kara

genoemd.

Wuri, (Mal. bulir, Jav. wuli), wari fare,

padi-aar.

Wuru, (Mal. bulu, haar op het lichaam),

het haar van de schaamdeelen.

Wuu, jaloersch, ijverzuchtig
; (Mal. tjam-

buru); wuu ro pala, idem.

Wuwa (Mal. buwah), vrucht; wuwa

ade t= eli ade, voornemen. In gedichten

vindt men dikwijls: wuwa-nggdhi (eig. de

vrucht of quinlessens van het spreken)

geheel in de beteekenis van nggdhi gebruikt

;

zoo ook : wuwa dodo = dodo ; wuwa
• • • •

sake = sake.
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Ala (Bug. idem, Jav. alap), nemen, halen,

(Bi 111. iveha).

Alu = Bi m. waru, acht.

Alu == Bim. aru, stamper.

Ando = Bim. liro, zon.

Apa (Mal. idem), wat? (Bim. au); apa-te,

wal ook, (Bim. au-du); ba apa, waarom?

(Bim. ba bau). Saapa, hoeveel ? (Bim.

sabune).

Api = Bim. afi, vuur.

Ate = Bim. ade, hart; ale woha-n =
Bim. ade woha-n, in het midden.

Aa = Bim. ai III, touw.

Awa, te, in, op, naar; in gehruik =
het Bim. di; awa-kai, waar? (Bim. bakai).

Vgl. het Bim. woord.

Badji = Bim. badju, haadje.

Bae, zelf, in gebruik = het Bim. ndai

III. bae-ku, bae-mu of bae heu = Bim.

ndai-ku, ndai-mu of ndai nggomi.

Balango (Manggar langu. Bol. Mong.

mololangu), dronken (Bim. mbari).

Bela, schouder (Bim. dinlja en lipi).

Bintje = Bim. bintji, ha-binlje = sa-

binlji, eene zijde, een stuk.

Biya, in gebruik — het Bim, mena.

Bolia, raken; juist; lodja boha, juist

ergens heen varen. (Bim. lodja ntiri).

Bnlu, betel. (Bim. nahi).

Di, = Bim. du.

Dika, mensch. (Bim. doü).

Enda, (Mal. endah), schoon, fraai. (Bim.

taho weki).

Ène, die, dat. (Bim. ede), ene mpa en

ene pala in beteekenis = Bim. ede

mpara.

Ènewène, daar. (Bim. akadawa).

Cali = Bim. ngdri, graven.

Gtmtu, — djago, de steel of stengel

waar de korrels van de mais omheen zitten.

(Bim. kalombo djago).

Ha I, preiïx = Bim. sa, ha-mbuwa =
Bim. sa-buwa, één; ha-kdli= Bim. sa-kali,

éénmaal.

II = Bim. tja II, ha-rowa = Bim. tja-awa,

naar beneden.

Haï = Bim. hadju, boom, hout.

Uala, wit. (Bug. bura).

Ham ata = Bim. samada, denken aan.

Hami = Bim. nami, wij (exclusief).

Hampöla = Bim. sampela, volwassen.

Hangadji == Bim. sangadji, vorst.

Hanuwa = Bim. ngowa, mededeelen.

Hateï = Bim. kalei, toonen; onder-

richten.

Haü = Bim. nahu, ik.

Hèta = Bim. eda, zien. (vgl. Sumbawa.

gita en Daj. hagila. gilan enz.).

Heu = Bim. nggömï, gij.

Hora = Bim. kidi, staan.

Hötu, misschien. (Bim. kombi).

Howi, (Tag. huwag?) partikel voorden

vetatief. (Bim. ai-na).

Ini, (Mal. idem) deze, dit. (Bim. ake).

Iniwini, hier. (Bim. akedeï).

Iru ^= Bim. ilu, neus.



120 BIMANEESCH—HOLLANDSCH WOORDENBOEK.

Kadai, bereiken, verkrijgen, vinden. (Bim.

ra ka).

Kadaln = Bim. dei, diep. (vgl. Sumba

dalu).

Kadempi = Bin>. deni, nabij.

Kadike, goed. (Bim. tahó).

Kaka = Bim. haa, bijten.

Kala, maan. (Bim. wura).

Kalawoi = Bim. kawei, huwen.

Kalendo, koken, spec. rijst. (Bim.

mbako).

Kaling'a, (Mal. telinga), oor. (Bim./?A;o).

vgl. palinga.

Kaliyn, I. weg. II. deur. vgl. het Bim.

nljai. Sawu: kelai, wat waarschijnlijk

hetzelfde woord is, als ook Bim. laluru.

Kalonggo = Bim. lenggo, hoog.

Kaluki = Bim. huri, vel, huid.

Kalnpa = Bim. nèfa, vergeten.

Kambau, (Mal. karbau), buffel (Bim. sdhé).

Kamète = Bim. mee, zwart; aimaka-

mète, nacht.

Kamoli = Bim. beli, verkoopen. vgl.

woli.

Kaniuln (Bug. akangulüng), hoofdkussen.

(Bim. lingga).

Kapada = Bim. poro, kort (vgl. Mal.

pendek, Sumba, pandak).

Kapo, hoofd. (Bim. tufa).

Kapu = Bim. afu, kalk.

Karatu = Bim. riu, vlak.

Katöo = Bim. /era, hard.

Katnmpu = Bim. dumpu, stuk, brok.

Katungga = Bim. dungga, citroen.

Ratuwa = Bim. luwa, oud.

Kena, in gebruik = het Bim. mena.

(vgl. Mak. kènang).

Keu = Bim. öo, bamboe.

Koi (Ambon keli, eri; vgl. Bug. karri,

schrappen), scheren. (Bim. bom).

Kombn, T. W. (Sumba. kambii), buik.

(Bim. löko).

Laiupurn (Manggar. wuru of buru, vg

Bent. limpurus, onweder), wind. (Bim. angi\

Lapa, droog rijstveld. (Bim. oma).

Lape (Mak. salapang), negen. (Bim. tjivtjij.

Lima I = Bim. lima, hand. II = Biu.

rima, vijf.

Liri, van, van uit. (Bim. walu).

Londu = Bim. rindi, duister.

Longga = Bim. rongga, aankomen.

Mali = Bim. Aan', lachen.

Mando (Daj. mandau, lang zwaard),

hakmes. (Bim. Ijila).

Manuwa (Mal. benuwa, Bug. wanuwd),

land. (Bim. rasa).

Warène, zoodanig, vgl. me. (Bim. ndede).

Masu = Bim. maru, slapen.

Mata = Bim. mada, oog.

Mate = Bim. made, sterven.

Mboë, van waar? waarheen ? vgl. Bim. bc.

Mbuta = Bim. mbuda, blind.

Mesa of mesa-mesa (Sumba., Roti. idem,

Sawu, Sikka, Maori, meha), alleen, afzon-

derlijk. (Bim. kèse-kèsé).

Ming'i, (vgl. Sawu. méningi), vragen, ver-

zoeken. (Bim. raho).

Molu, = Bim. mimi, zinken.

MÓDg'i = Bim. mengt, welriekend.

Möng-u, T. W. = mongi.

Mpaï = Bim. paï, bitter.

Mpulu = Bim. mpuru; ha-mpulu =
Bim. sa-mpuru, tien.

Nako, zoeken. (Bim. ngupa).

Nang'a, spreken, zeggen, woord. (Bim.

nggdhi).

Nangi = Bim. ndinga, in gebruik =
Bim. labo.

Ng*ale, tong. Het woord zal wel ver-

want zijn met het Bim. rara, Mal. lidah,

waarschijnlijk staat de ng voor n (voor /.)

als in Sumba. ngusung = Bim. nötju,

en heeft er klinkeromzetting plaats gehad,

vgl. Sumba. djali (likken) en Mal. djilat).
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lVg'anta = Bim. ngdra, naam; pan-

ganta kai = Bim. tangdra kai.

IVg'gembo = Bim. ngemo, vliegen.

Ng'godu, bijten, vgl. het Bim. woord.

Nggöle, vallen. (Bim. mabu).

Njrg'OÜ, (Sumba. ngaru) , mond, bek.

(Bim. asa).

Nöpu, = Bim. epu, aardbeving.

jVtjelu, verruilen, vgl. selu. (Bim. tjèpe).

On u, = Bim. ini, zes.

Ösa = Bim. itja, één.

Pa, (Mal. paha), dij. (Bim. wangga).

Panarame, (Jav. kramas), het hoofd

wasschen, (Bim. isu).

Pahate = Bim. hade, dooden.

Pakaha = Bim. kaa, aansteken, branden.

Palinga = Bim. ringa, hooren.

Palu, (vgl. Mak. pêla), wegwerpen, ver-

bannen. (Bim pakt).

Panganta, zie nganta.

Pare = Bim. fdre, padie.

Pau, ai mapau, over dag. (Bim. aimarai).

Pawai, (Sumba. bai), vrouw, vrouwelijk.

(Bim. siwé).

Pe, woordje om aan den zin eene vra-

gende beteekenis te geven. (Bim. ró).

Pitn, = Bim. pidu, zeven.

Po, verkorting van kapo, hoofd.

Pusa, (Mak. Bol. Mong. butta), aarde, grond.

Puu = Bim. fuu, stam.

Rai, zijn. (Bim. wdra).

Rate, = Bim. rade, graf.

Retji = Bim. talehi, nier.

Riu = Bim. ndeu, zich baden.

Roi, opstaan. (Bim. tuu).

Rowa, beneden, onder, (in, bij enz.),

ha-rowa, naar beneden. (Bim. awa).

Saapa, zie apa.

Sahala, witachtig; vgl. hala, (Bim. sabura).

Seï, (Bul. idem), wie? (Bim. tj'oü).

Sein, (Sumba. si/u, Bal. singlung), wat

vervangt, vervanger; vgl. nljelu).

Sisa, regen. (Bim. ura).

Soki, (Sumba. loku), rivier, vgl. Bim. sori.

Söko, de lontarpalm. (Bim. laa),

Sumpu, I = Bim. sumpu, II = Bim.

tjumpu, waü-pu sumpu = Bim. waü-pu

ntjumpu, na afloop, sumpu-kai-n = Bim.

tjumpu-kai-n, einde.

Ta, nadrukswijzer, in functie = hel

Bim ra, vgl. te en Bim. li.

Tai, niet; vgl. rai. (Bim. ivali).

Tamurn, ver, verwijderd,

Te, nadrukswijzen, in gebruik = het

Bim. du, vgl. ta.

Teè = Bim. taro, inzetten bij het spel.

Ti = Bim. tji; ba apa-ti = Bim. ba

bau-tji, waarom? vgl. la en te.

Tjètjo = Bim. tjilji, kallefateren.

Tiya, (Mal. liyan), buik. (Bim. löko).

Töho = Bim. döho, zitten, ook ge-

bezigd in de beteekenis van; wonen. (Bim.

nggeè).

Tolu = Bim. dolu, ei.

Tonda = Bim. nlanda, aanzien.

Töpu.= Bim. dipi, mat.

Towu = Bim. dobu, ei.

Tnpa, kokosnoot. (Bim. mie).

Tuwu, (Mal. tubuh), lichaam, zelf. (Bim.

weki).

Waï = Bim. mbadju, stampen.

Wang"g'0, maken, vervaardigen. (Bim.

ndawi).

Wewu, (Jav. wuwu), fuik. (Bim. katölu).

Weya, Bim. mbeï, geven.

Wiro, (Sawu. wodilu, vgl. Sumba. kasi-

lung, Mak. toli), oor. (Bim. fikó).

Wisi, vormelijk = het Bim. wisi, doch

in beteekenis = Bim. edi, voet.

Woli = Bim. weli, koopen.
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j±.

Adi, Fidji. en Sumba. kali.

Adjo, Mal. bërayun kaki, vgl. padjo.

Ahi, vgl. Mal. angkit.

Aho, is soms ook te vertalen met : het

duurt nog lang voordat . . . vgl. Savvu.

ngado en Bim. lando?.

Ai, IV. ai-ai, noch— noch. vgl. Kólo. rat.

Aka, Mal. akan en ka, Jav, ika.

Ake, ook: hier, nu. vgl. Jav. iki.

Aku, vgl. Mak. bakü.

Aio, vgl. Mak. siyalo en silo.

Aruba, vgl. Sumbawa. amat.

Ambi II. verwand met Jav. Ijawis en

wis, Mal. habis.

Ame, vgl. Samoa. samu.

Auipa, vgl. Jav. ambat.

Ampo. Onder ampo-sa blz. 3 reg. 8

te lezen: nee da èda kai-mu enz.

Arau, Sumba. idem, Sawu. amo, Sikka.

ramut, Bis. gamut.

Augga, vgl. Mal barang, Bug. waram-

parang.

Aiigi II, Sumba. angu, vgl. dinga.

Antjo, vgl. Lamp. hadjor, Bat. ayup,

(wegdrijven) alsmede oro.

Aiitju, Roti. alu.

Ao III. wellicht te vergelijken Sawu.

hame, Sikka. himo, Roti. simpak en Mal.

en Daj. sambut.

Api, ook = Mal. apil, iets lusschen

zich in hebben, aan weerskanten van iets

zich bevinden.

Ara, II. vgl. wdra. Zie de spraakkunst.

Ara III. eigenlijk 1 met dra II. Zie de

spraakkunst.

Ari I. vgl. Bug. wali, enz. vgl. de

spraakkunst.

Ari III. vgl. Mal. habis, Jav. wis, Sund.

gös.

Aruna, vgl. Nias. göna.

Asa I. vgl. Maori. waha, Mig. wawa,

Mak. baba.

Asi, vgl. Mal. dalam?.

Au, vgl. Tag. anu.

Au, waarschijnlijk voor ua, vgl. Ponos.

tukar, Bol. Mong. lukad, Mak. lukd.

Baa, vgl. § 10 der spraakkunst.

Babudja, lees: babudju, vgl. Bug. boro

= Mal. barah.

Babuto, vgl. Daj. bunlang, (knop).

Bade, Mak. bale, teeken? vgl. Bul.

nanauan, kenteeken, malau, weten, Nias.

ila-ila, kenteeken, mangila, weten.

Bae I. vgl. waü I en II.

Baka I. vgl. Mak. bangka, lees: Mak.

bongka.

Bako, Mak. idem.

Balae, uit het Mak. bulaeng, (goud)?

vgl. masa.

Bale, Jav. balang.
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Balu I. vgl. ngólo en Ijdru.

Banga, vgl. Mal. belanga?.

Barakamate, het eerste gedeelte van

het woord bevat wellicht bara = Mal.

barak, vgl. male.

Bata I. vgl. Mak. taba.

Bate I. Mal. Jav. banting.

Batu, verwant met Jav. lul, en.

Bè, vgl. Kölo. mboc.

Beni, Mal. bersin.

Bento, vgl. Mak. pengko.

Beta-beta, vgl. Roti. besa-besa.

Beti, Mak. bassi.

Bewi, vgl. Roti. /w/w, als ook Bim.

mbewa.

Bibi, vgl. Bent. humiki, Bol. Mong.

gumugur, Tompak. gumeger.

Biko-bako, vgl. Sikka. biko in dri biko,

scheef zitten.

Bilo-balo, vgl. Mak. Ulo.

Binti, Mal. upeli?.

Bintji, Kölo. bintje, vgl. Mak. biring.

Bintöla, voor »vgl, Mak. bantalang"

lees : Mak. banlolang.

Biri, vgl. wiri.

Boe, Mal. pukulF.

Böla, Sumba. wdla.

Bonto, ook: sluiten; bonlo-pu ntjai, sluit

de deur.

Bora, vgl. Sumba. bokulF.

Böro, voeg bij : ou kahöro, te zamen

roepen, vgl. Sawu. keböko, als ook Mak.

en Mal. borong.

Boni I. vgl. buwi.

Boni II. verwant met baro en garo?

vgl. Kölo. koi.

Bote, Sumba. buli.

Bou, vgl. ook Bul. en Manggar. wem,

Sawu. wiu, Sumba. bidi.

Budja, vgl. Sumba. kodja, lanssteek.

Buha, vgl. Sikka. purang, gisten.

Buhu, Tondano. wuku, knoop, Fidji.

buku, knoop, knobbel, vgl. bunggu.

Bunggu, Mal. buku; bunggu djanga =
Mal. buku kaki.

Buntu, vgl. Kölo. guntu.

Bura, Sikka. idem, Röli. fulak, vgl.

Ibanag. furau, Bisaya. pulau, vgl. § 10

der spraakkunst.

Butu, Sumba. wüu, (alang-alang, dak).

Buwe, Manggar. wue, Sikka. bue, vgl.

kaboë.

Buwi, voeg bij: Sawu. buwi, (ook:

emmer), Sumba. buri.

JD.

Badju, voeg bij : vgl. Sumba. mayou.

Baha I, vgl. Sumb. daka, scherp; ma-

daka, wapens.

Bambe, vgl. Jav. lare.

Bampa I. Daj. tampak.

Bampa II. Mak. dapard.

Panda II. vgl. ook Bal. dandan, en

Bim. dende.

Bara, Manggar. darem.

Beï III. eigenlijk betzelfde woord als

dei I. zie de spraakkunst.

Beï IV. vgl. Jav. winih, Sunda. binih.

Bèke, voeg bij : Sumba. teke.

Bempa, Mal. pintal (met omzetting) ?

Bende, vgl. danda, Mak. rurung, Mak. en

Bug. renreng, alsmede Mal. en Jav. iring.

Bengga, Mal. tinggal? vgl. Jav. Itari

en mari.

Beni, Kölo. kadempi, Mak. dampi, vgl.

Mal. damping.

Bidi II. vgl. sidi.

Bintja, vgl. Kölo. bela.

Bipt, voeg bij : Sawu. dapi, Sumba.

töpo, Kölo. töpu.
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Disa, Jav. wanier, vgl. santer, met om-

zetting?.

Dodo, Jav. Bal. djaluk?.

Döho, voeg bij : vgl. Fidji. liko.

Dok n, Ponos. Bol. Mong. digu, Bat.

atiduri. Mal. njiru.

Dolube, Sanggar. tëlu wulu, vgl. wudu.

Dondo, vgl. ndende en ndundu, alsmede

Jav. ladjur, djudjur, bandjur, Mal. landjul.

Donggo, vgl. Jav. lënggër?.

Doro, vgl. Sumba. lëndulang,

Doü, Sumba. kadiru, vgl. Sawu. kediki.

Duba, vgl. Jav. kumbah.

Dudu, Sikka. rulung.

Dudu, vgl. ook kulu en rnpelu.

Durapu I. Kólo. katumpu.

Diuidu, vgl. rundu.

Duwa II. wel hetzelfde woord als:

tuwa.

Djalitu, vgl. Sawu. kihido.

Djungge, vgl. het Mak. djungge.

ZE-

EM, vgl. Bug. adjeP.

Eli, wellicht beter in verband te brengen

niet Jav. ling, vgl. Sawu. li, Sikka.

Hing.

Elo, Mal. hudjung, vgl. Sumba. en

Sasak. elong, staart.

Èpu, Kólo. tiöpu, Manggar. nëpu.

Èse, Mal. alasP vgl. Mak. ale.

O.
Garaha, Sumba. gangga.

Geudi II, vgl. Mal. ketting, Mak. Icanjmg.

Giri, voeg bij : Sawu. kere, wo-kere.

Haa, voeg bij : Kólo. kaka.

Hade, Kólo. pahate, vgl. Jav. pati.

Hadi II. vgl. Jav. arëng, enz. ? Voor de

h vgl. Lamp. harong en Mal. hilam.

Hambu I. vgl. Jav. këbut, ngëbut.

Ilamiya, soort bamboe, Sund. lamiyang.

Hampa, Mal. balasP

Hampu, vgl. Balin. këbus.

Hanta, vgl. Mal. angkalP

Hari, Kólo. Manggar. tndli, Sawu. tnari

of mare.

Hawi, voeg bij : Sikka. kawir, Sawu.

heeft kawa.

Hawo, voeg bij : Sikka. wau(n), vgl.

Sawu. mawo, beschaduwd, koel.

Hedja, vgl. Mal. merah, Mak. edja,

Sawu. mea, (rood, rijp)?

Hei, vgl. Jav. rawel

Hèko, Sikka. heeft leko (in: bano leko,

om iets loopen) en likon omsingelen, Mang-

gar. lerottg, vgl. Mak. Bug. liyung en

lipung, als ook Ponos. en Bol. Mong. Uwu

en libu.

Hera, Sikka. kera, Sumba. ijera, Mangg.

kesa.

Hete, kan ook beantwoorden van een

Mal. pëlik.

Hidi I. ook tijdstip, vgl. liri.

Hii, voeg bij : Mangg. ilji, Mak. assi.

Hiro, slurpen, (Daj. hirup en surup,

Sumba. ijeri).

Hong'^o, Sumba. heeft longgi.

Howi, vgl. Sumba. sënggobu, Sikka.

rewwu, als ook Sawu. kebahu.

Hum I. vgl. Bug. singkërrüP
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I.

lda, Mal. aduh, vgl. ado.

Iha, Mal. rusak.

Ila I. vgl. Sikka. lèè.

Ili, ook wel = tjili, verborgen zijn.

Ilo, voeg bij : Mal. suluh.

Indo I. vgl. Sawu. do, ado.

ïngge, vgl. Jav. inggih.

Ipa, Bat. ipar, Daj. dipah.

Isi II. voeg bij : Manggar. itji.

Isu, vgl. Snm ba. isu, baden, waar-

scbijnlijk een nevenvonn van ndeu.

lyo, Mak. idem.

K.
Raa, voeg bij : Kólo. pakaha.

Kaba I. Mal. gampang, vgl. Bal. hampang.

Kabalo, vgl. Mak. bandjulu en Jav. banjol.

Kabantja, Jav. Sund. ijampah.

Kaboë, Sawu. kabui.

Kabuha, Jav. wuk, vgl. Bal. sembuhuk

een mislukt ei.

Kabunii, voeg bij : Tag. bunul, Daj.

buhit, Fidji. bulu.

Kabusn, Mal. ubun-ubim. Bat. ambubu,

Bug. buwung.

Kadee, I. vgl. Sikka. diri.

Kaduwi, Sumba. kenduru, Mal. tèrung F

Kafa, Mal. kapas, vgl. Roti. abas, ka-

toen, draad ; Sikka. kappa, kapok, gogor

kappa, draad op een houtje rollen.

Kahundu, vgl. Mak. katulung?

Kahuntu, vgl. Jav. tumluman?

Kakai I. vgl. kan, alsmede Lamp. kayun.

Hakai II. Sumba. pagai (rochel).

Kako, worm.

Kalaba, vgl. Bug. palapd.

Kalana, vgl. rana.

Kalau, de eerste beteekenis is: ruim,

wijd, sera makalau, een ruim veld, vgl.

Mal. luwas.

Kalei', vgl. Sawu. merei, ook Mak. ka-

lawingF

Kaleli, vgl. Bug. kaweli, Sumba. kawilu.

Kalète, Sumba. kalèlek.

Kalo, voeg bij: Sumba. kalo, Bug. en

Sal. loka.

Kaloa, vgl. Daj. hang, bemiddelaar,

tusschenpersoon.

Kalombo, — djago, de steel of stengel

waar de korrels van de mais om heen

zitten.

Kaluka, vgl. Mal. lokan.

Kaniai, vgl. Mal. maki?

Kamalo, II. voeg hij : vgl. het Mak.

Wellicht is het woord aan een der Am-

bonsche dialecten ontleend, Sapar. ka-

mallo, Haruku. kamalo = Mal. damar, hars.

Kaman, waarschijnlijk Mal. teman.

Kambala, vgl. Mal. palang.

Kamoa, Sumba. kabalang, Sawu. hebara,

Jav. walang.

Kamodjo, Bug. orong, morong.

Kamumu, voeg hij: Sumba. kamomu.

Kamimtju, vgl. Lampong. kamulik.

Kanaha, Sawu. nara.

Kaoanu, vgl. Sumba. kënandi.

Kande, heilwensch.

Kandole, lees: Mak. doli, Bug. lolt.

Kang'g'io, vgl. Mak. kiyó, (roepen) en

Sawu. keu (klagen).

Kantaï, reg. 20 voor: di ade tare,

lees: di ade tare.

Kanteya I. vgl. tada.

Kantji II. vgl. het Daj. putar kantjing.

Kautjindo = kantjilo.

Kao, I. Sawu. idem, Sumba. kau, Sund.

kant.

Kapapa, vgl. Mak. poporó.
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Kapempe, Samoa. pepe, Fidji. bebe,

Sumba. kabeba, Sawn. hebeba, Bul. kali-

popo, Bug. kalubampa, Lamp. alibambang.

Kapi, voor » woord" reg. 16 lees: sepit,

supit.

Kapöro, voeg bij: Sikka. moro.

Kapuwa, vgl. kabuwa, ook Lamp. buwak,

(gebak)

?

Kara I. waarschijnlijk = Bul. pera,

vgl. Mak. mara en Bat. hora.

Kara na I. is onder rana te brengen.

Karanggo, I. voeg bij : Bat. harirongga,

Sund. hararangge.

Karawe, kan ook beantwoorden aan bet

Bent. magawel, gogawel (roeien, riem).

Karenda II. vgl. renta.

liarente, vgl. Sawu. heleli.

Karète, vgl. Mal. retjik, Mak. ralji,

spatten, vgl. ook wète.

Karinggo, ook vormelijk = Mak. geng-

gong.

Karöku, Bal. en Sawu. legu, muskiet.

Karoro, vgl. het Mak. loro, bijv. in

kobayd toro.

Karunu, vgl. Jav. renjuh.

Kasipaku, uit Itasi, bewaard in kasi

ade en pdhu.

Kataru-tebe, voeg bij : vgl. tebe.

Katjiki, vgl. Bal. serep?

Kauru, I. vgl. uru II.

Kawalu, wordt gebezigd om de betrek-

king aan te duiden van de echtgenooten

van twee broeders of zusters.

Kawubn, Jav. puyuh, Tag. pogo.

Kere, een nevenvorm van iri I. met bet

prefix ka?

Kèse, vgl. kidi, en voor de beteekenis

Mal. diri, berdiri, sendiri.

Kèta II. voor *fare kèfa" lees : fare

kèta.

Kidi, Kólo. hom.

Kobo, vgl. Mal. kosong, Jav. kotong.

Köda, vgl. Mal. gundah.

Kode, lees: köde, vgl. Sumba. këla.

Koha, Mal. tëngkorak, Sikka. korak.

Kola, vgl. Bol. Mong. logat, Tons. loogas,

Ponos. loas, alsook Mal. lokos.

Komba, Sumba. kakomba.

Kompe, vgl. Jav. lëmbing.

Kontu, sakontu, met den rug naar iets ge-

wend zijn, zich met den rug naar iets wenden.

Kou, vgl. Fidji. donu, Ibn. malunung?

Kowa, vgl. Jav. kaïvon.

Kunta, vgl. kanto.

Ta.

Laka, Mal. Jav. laga,

Lako, vgl. Sawu. ngaka.

Lalose, vgl. Jav. kalesik.

Lambe, vgl. rabi.

Lang'g'öro, vgl. moro, II.

Latu, — sera, vgl. Manggar. lalung, mais.

Leli, het Mal. lilih, beantwoordt aan

leli, het Mal. luluh aan lelo.

Leng-g'0 II, Kölo. kalonggo, Manggar.

langkas, Saleijer. langkasd.

Lewi, vgl. Daj. lewu, dorp?

Lihu, Daj. likut, Bent. likur (rug).

Lii, Sawu. He, Daj. lukum.

Lili II. vgl. Daj. sulop, Sanggar. pasuloq,

als ook Mal. tjelup.

Lino I. kan ook beantwoorden aan het

Daj. linus.

Lintji, vgl. Mak. liseré.

Liro, voeg bij : Sikka. lerro, Sawu. lodo.

Sumba. ladu, lodu, Mak. allo, Bug. asso.

Lohi, vgl. Mal. munlah?

Loi, voor * oli. als nevenvorm van

huri? vgl. Sumba. lada ai, boomscbors en

medicijn.
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Lomlo, salondo, van geslacht tot geslacht.

Löiig'a, Jav. lang/ca, Bul. lengka (schaars)

Lulu, vgl. Mak. Idlara.

Luu, vgl. Sawu. nuhu, Jav. nusup ? Zie

ook ntjubu.

Luwa II. vgl. Daj. balua, palm.

3VC.

Madju, voeg hij : Sumha. mayong, Sang-

gar. manjang, vgl. Daj. badjang.

Mai, voor: herwaarts, reg. 13, lees: der-

waarts. Omtrent het gebruik van mai, in

uitdrukkingen als awa mai, reg. 24 zie de

spraakkunst. Over de voorzetsels.

Maki, vgl. Sumba. manggü.

Male, vgl. Sawu. e/e.

Mami, Sawu. idem, Sumba. memi.

Mangga I. Bal. manggar, Sumba. ta-

nangga, Sawu. temaga.

Mang'ge, Sikka. mage, Sumbawa. bage,

vgl. ook Sawu. helagi.

Mango, Samoa. idem, Sawu. Maori.

mangu, vgl. Lamp. njangu.

Maru, voeg bij : Kólo. mam.

Maü, Sawu. heeft mabo, Sumba. mopu.

Meè, Sumba. meting, Sikka. mitanq,

Kölo. kamète Mal. hitam, Jav. irëng.

Meha, voeg bij : Sikka. meang. Het

vraagteeken achter wirang, dient te ver-

vallen. Vgl. voorts Sund. era, Bat. ila,

maila.

Meti, vgl. Sumba. tamisi.

Midi, vgl. Bal. ëndëp, mendëp.

Mimi, Kólo. molu, vgl. simi.

Miro, voeg bij : Sawu. lawero (riet) ?

Mito, Sikka. milang, vgl. meè.

Möbo, vgl. Mak. tdltamumusü, in knop,

Möila, vgl. mbora en Manggar. mora.

Möke, vgl. Sumba. höhi, (naar binnen

gluren).

Mone, voeg bij : Bal. muwani, Sumba.

meni.

More, voeg bij : Sawu. wore, Sumba.

kawuri.

Möro I. Sumba. mum, vgl. Sawu. men-

garu.

II. vgl. langgöro, als mede Sikka. gogor

(kapa), draad oprollen.

Möti, Sanggar. melli, Manggar. van Tjiba

meti, Sikka. melting bennu, vloed ; metting,

mara, eb.

Mott, vgl. Sumba. mundju?

Miulu, voeg bij : Lamp. en Sumba. mu-

tung, aangebrand, Sikka. mulung, aan-

branden.

Muiida, Mal. mëlur.

Mara, Bal. en Sikka. mula, Sumba. mola.

3VIb

Mbaa I. Mal. barat, Tag. habagal?

II. Mal. barah, Tag. baga?

Mbadju, vgl. Kölo. waï, Sumha. bai.

Mbai, Jav. wuk, Mal. buruk.

Mbai, voeg bij : Sumba. ivinja, Sawu.

woe. Het is een omzetting van * mbiya

voor # iviya.

Mbala, vgl. Bal. balan, striem.

Mbale, vgl. wale.

Mbaiig'g'a, Bal. bangka, sterven.

Mbara I. Jav. Bal. basah.

II. vgl. mbaa II en Bal. barah, gezwollen.

Mbari I. Jav. wuru.

Mbètja, voeg bij: Daj. bisa,

Mbia, schijnt vormelijk het Mal. bëlah,

(wat in het Bim. tiya luidt) te zijn, vgl.

voor de beteekenis sela I. en Daj. sila,

voor den vorm Botti. bia = Mal. bëlah.
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Mbintja, voor »vgl. Bul" lees: Bal.

Mbiri, Daj. biling, vgl. wiri.

Mbobo, vgl. Sikka. bobok, opborrelen.

IMbödn, voor wodu en pambodu II. (reg.

17 en 18) lees: ivödu en pambodu.

Mbóo, vgl. Sawu. bui, ook Mal. rubuh?

Mboro, vgl. vooro.

Mböto, vgl. lebe, alsmede Mak. tdbdla,

Bug. tabba?

Mboü, vgl. wou?

Mbowo, Sikka. bua, Bat. ambuwang,

huilen van een hond.

Mbuhu, vgl. buhu.

Mbure, Sumba. mbulang.

3VLP-

jffpaa, vgl, Sawu. pelaa?

Mpada, vgl. Sumba. mbada, reeds.

Mpako, vgl. Sawu. beko.

Mpama, het vraagteeken na upama dient

te vervallen, vgl. Bat. umpama.

Mpanga, vgl. Sumba. manganga.

Mpengga, vgl. Bug. keppang = Mak.

tempang, Mal. tempang, met omzetting

pintjang.

Mpinga, voeg bij : Sumba. kawanga,

Bal. bongol.

Mpèka, 0. Jav. pukah, afgebroken, N.

Jav. pokah, geknot, Fidji. wuka.

Mpóngï I. vgl. Sawu. bènga, Sikka.

ngangan.

Mpore, vgl. Sikka. bolek.

Mpoiï, Mal. rumput, met omzetting?

Mpowa, beteekent in de eerste plaats:

ledig = mpesa. Vgl. Daj. boang. Voeg

bij : salaka mpovoa, zilver alleen, d. i. on-

bewerkt zilver.

Mpule, vgl, mbure.

UNT-

.\ae, vgl. Mal. raija, Bug. radja?

Nahi, Jav. kinang, met omzetting.

Naö, vgl. Mal nayam, Jav. landjam.

Kari II, vgl. Lamp. lalt, als ook Sumba.

ngiri-ngiri, en Jav. lirih.

Nata, vgl. sarata.

Nente, Sumba. kaleti.

Nenti, vgl. Sumba. enti, Sikka. (n)etti.

Nepi, Sumba. lati.

Neyo, vgl. Sumba. salimu.

i\intji, Mal. njiru, wan. vgl. döku.

Ninu, voeg bij : Sumba. kaninu.

Niwa, Lamp. njiwan, Sund. njiruwan.

Nè, Sikka. mö, Sumba. mong, Mal. gong.

Noi, vgl. Sumba. ngëti.

Nompa, Mal. lempar.

Nonto, ook : over een brug gaan, vgl.

Mal. titi menili, en het Sumba. palendi,

brug.

Nöro, beantwoordt aan het Sund. lëguk.

Nuru II. vgl. Sumba. kurung, slaap-

vertrek, mahurung, slapen.

nïsrd-

Ndadi, ook: iets zijn, bijv. ndadi san-

gadji, vorst zijn.

Ndai IV. vgl. Mal. diri, sendiri.

VI. waarschijnlijk een nevenvorm van

ndidi.

Ndaka, van aka? vgl. ndake en ndede,

en zie ook de spraakkunst bij aka mai.

Mambi, vgl. Jav, sëbit.

Ndanda, voeg bij ; vgl. Jav. djadjar.

Mara, vgl. Sawu. dara, dichtbij, weldra.
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Miiro, vgl. daru.

Maru I. vgl. Bal. dedalu, vliegende

witte mier.

Masa, vgl. rasa.

Man, Ngdha ndau ivura moet staan

onder. Ndau II. Mal. Sanskr. rahu.

Menta, vgl. Mak. remba.

Monta, vgl. renta.

Mniuba, vgl. Mal. fumbang. Zie ook

:

mbumba.

Murn, Mak. Bug. djüdjü, Sumba. ka-

dudu.

3NTg_

IVg'antji, vgl. Mak. tikarrung.

IVg'aü, Sikka. ngaun, lossen.

Ngenio, Kólo. nggembo, vgl. Sumba.

ivurung.

Ng*èna, voor * ngenia, Jav. nganii met

klinkeromzetting?

Ng'ii, wordt ook gezegd kies. te belee-

kenen; vgl. Manggar. ngiïs (iiiis), tand.

Ng'ina, voeg bij : raa-ngina, gewend

;

makai raa-ngina kai, naar gewoonte.

Ng'oda, voeg bij : Sumba. kangurak,

Sawu. ngaru, Sikka. nurak.

Ngölo I, vgl. Mal. harum?

]Vg"olu, vgl. Sumba. talu, overwinnen,

Bat. talu, overwonnen.

Ng'Owa I. voeg bij : Kólo. harmiva.

Ngudjn, vgl. Sumba. nguri.

Wg'iipa, Jav. Sanskr. ngupaya?

nsrgg_

Ngg'ahi, vgl. Ibanag kagi, woord?

Ng'galo, Bol. Mong. mogalou, najagen.

IVggamu, bevlekt ; nggdmu ba raa, met

bloed bevlekt.

IVggang'e, Jav. tvèngis, Daj. bangi-bangis

en rangi-rangis.

Ng'g-ari, vgl. ntjore II.

Ng'geè, Sumba. heeft penge, Sawu. pee.

UTg'gome, vgl. nggore II.

Nggontju, vgl. Sawu. ridju?

Ng'gore II. Sawu. huru, Daj. haritp,

Mal. urup.

nsrt-

Ntanda, Kólo. fonda, Daj. tendjang, vgl.

Mal. I. pandang.

Ntara, Sikka. dala.

Ntari = ddri, Mal. taliF

Ntewi, voeg bij : kantewi, vergelijken.

Ntori, voor >>te bloeien" lees: vrucht

te dragen.

Ntumbu, vgl. Sumba. hambur en Sawu.

peabu.

3xrtj_

Ntjafa, voeg bij : Daj. sampah, Bal.

sampeh.

Ntjai I en II. oorspronkelijk wel het

zelfde woord; vgl. Sawu. kelai, deur en

Kólo. kaliyu, weg en deur. Vgl. ook

laluru.

VEHH. BAT. CEN. XLVIII.
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.

Ntjambe, vgl. Mak. sambe? vgl. ook

tjèpe.

Ntjango, Sumba. songu. Sawu. hangi.

Ntjao I. vgl. Daj. salok, Ijalok.

II. vgl. Sikka. fdu.

Ntjera, vgl. Jav. lumrah en Mal. murah,

Ntjidi, vgl. Bal. didih.

TVtjii II. vgl. Sawu. hiu.

Ntjonggo, voeg bij : mbeï ntjonggo, Ier

leen geven; tjöla ntjonggo, zijn schuld be-

talen. Sikka. sogong, leenen.

Ntjore, Sanggar. heeft bore, (vgl Zollin-

gers woordenl. op pesta en ramei), wat

een omzetting schijnt te zijn van het Bat.

ribur. Bug. rovod, Mak. suward, zijn on-

getwijfeld oorspronkelijk één met Bat. ribur,

voor de vocalen zie § 7 der spraakk.

Waarschijnlijk behoort hier ook bij het

Bim. nggdri, eveneens met omzetting.

Ntjnnda, voor »Mak." (reg. 15) lees:

Mal.

o_

Öke, vgl. Mal. tjêkik.

Oko II. vgl. Sikka. hugu.

óng'ii, gehecht zijn aan iemand. Vgl.

Jav. angen?

Ore, voeg bij : ore-pu, dikwijls.

Oro, vgl. Lamp. hadjor, als ook antjo.

Oru I. Lamp. aru, tijd van iets, vgl.

Sumba. wandu, ooslmoeson. In Tölo-weri

is oru = Bim. ai, dag.

II. voor: lao uru lees: lao oru, vgl.

oru I. en lao II.

Ósu, vgl. Sawu. kebiru en Bul. walun,

Bol. Mong. balun.

On, vgl Jav. uwuh, schreeuwen. Vgl.

ook kanggio met Mak. kiyó.

Owa I. vgl Bal. bawah.

II. vgl. ura IL

IP_

Padja I en II. zijn oorspronkelijk wel

hetzelfde woord ; vgl. de beteekenissen van

het Mal. lapang, kalapangan.

Pae, Sikka. baing, doorn, stekel.

Palie, omzelting van * hepa, Mal.

sèmbar.

Paki, vgl. wanli,

Pala I. Jav. idem.

Palanu, vgl. Tondan, kulalu, enkelring,

ook Daj. palayu, armring.

Pampindi, vgl. Mal. tempel (met om-

zetting) ?

Panaa, vgl. Sumba. manjama.

Pao, vgl. Mal. suwap?

Paralente, schijnt hetzelfde woord te

zijn als het Mal. parlenlai (of Lamp. par-

lintih), leeglooper, voor het Sikka wordt

opgegeven paralinte, slecht mensch, be-

driegen.

Pari, vgl. Sikka. buri, als ook Mak. marri.

Pata I. vgl. Mal. peta, waarvan de oor-

spronkelijke beteekenis wel «teeken" schijnt

te zijn: vgl, het Mak. pipatta, de teekens

bepalen. Vgl. ook Daj. patoh, bekend zijn,

met Mak. pato, teeken en Sumba. patanda,

Sawu. iada.

Patjiaga, vgl. Daj. djadjingar, zichtbaar

(van de tanden).

Peda, lees : peda.

Peke I en II. vgl. Manggar. pelji(ng),

kunnen, kennen ; wellicht ook Bug. wadding,

mpadding, Mak. mdring.
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III. vgl. Sumba. papeka, zeggen, onder-

wijzen, Sawn pi/ca, peke?

Pepa, Roli. fempa; vgl. ook Sund.

Pète, Sikka. belle.

Peyo, vgl. Bal. kiyuh.

Pilii, Bal. pusut.

Piku I. voeg bij : vgl. polm II. en Daj.

pi/ml, krom gebogen.

Piri I. voor het Sanggar. wordt piler

opgegeven; vgl. 3Iak. lappard.

II. Jav. sëpët, met omzetting?

Pita, vgl. Fidji. bila, drukken op.

Pöda, voeg bij : ana maari-ari póda, het

allerjongste kind. Vgl. het Bal. paiut?

Pöde, voeg bij : Sawu. pote, Sumba.

puti.

Poë, vgl. Sawu. pue, plukken; zie ook

póke.

Polo, beteekent in de eerste plaats:

met de vingers nemen ; en is dus een

aequivalenl van het Mak. djappü (Mal.

djëmput), vormelijk is het wellicht =
Mak. Bug. hallo, plukken.

Pötju, voeg bij : Manggar. pëtju.

Pötu, (Mal. bëtung), öo — , soort bam-

boes.

Pula, vgl. Daj. pulam, volgestopt van

den mond, (= paulam) den mond volstoppen,

alsmede Daj. paleng, verstopt, dom; zie

ook mpula.

Puru I. vgl. Mak. padara.

Puti, Sikka. patik.

:fi_

Rabi, vgl. lambe.

Raho, voeg bij : Jav. malaku

Rai II. vgl. Sumba. sari, helder.

Rama, vgl. Mak. lambd of Jav. rang-

kang.

Ramba II vgl. Lamp. rambah, wieden

van gras.

Rana, voeg bij : vgl. kalana.

Raiida I. vgl. danda II.

Rangga II. vgl. Bul. laka.

Rang'go, Mal. karang (met omzetting)?

Rantja, Jav. rangsang.

Rase, vgl. rusu.

Rawa, Kölo en Sanggar. lawa.

Rawe, vgl. Bal. rahi.

Rawi, beantwoordt aan Daj. gawi, awi,

Jav. gawe.

Rètje, vgl. Mak. Bug. palelje, vleien,

lokken.

Rindi I. voor vgl. Tonsan. dëndëm, lees

:

Kölo. londu, Tonsan. dëndëm, Bul. rëndëm,

(zwart), Daj. rindem, (zwart, donker), Bal.

rëmrëm, (halfdonker), vgl. ook Sumba.

rodung, nacht.

Ringïrronga, ringi, beantwoordt aan Jav.

lëngëng.

Riro, voor » Bug. allang", lees: vgl, Jav.

ribut, belrokken van de lucht, Bal. ribut

of libut, pikdonker, Lamp. hariyuk, wolk.

Riti, voeg bij : Bul. wilu.

Riu, Kölo. karalu, vgl. Sikka. dellun.

Riyaua, Sumba. riyanak, neef.

Röko, vgl. Bul- lukar, lumukar.

Röpe, vgl. Lamp. karampung.

Rötjo, voeg bij : Manggar. tjotjo, Sumba.

sisi.

Rötju, vgl. Mal. lutjut, lotjot.

Ruku, vgl. Mal. gërak?

Runtju, vgl. Mak. sulu, pasulü.

Ruu I. vgl. Atjeh. lurung of liro, geluk,

voorspoed.

Ruwi II. Manggar. luwi, ringworm.
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s_
Sadidi, vgl. Mal. diri en Bim. ra.

Sadiiiidu, vgl. Bal, dudug.

Sae, vgl. Sumba. oya, Sawu. aa en Mang-

gar. /rae.

Sake, vgl, Bal. sangke. en Bal. Sanskr.

sanghela.

Saki, vgl. Sawu. rai, vuil en Mal. efa/a,

Bul. raki.

Sakoiitu, zie konlu.

Salaï, vgl. Bug. rai.

Salanga II. vgl. langa.

Saliri, Sumbawa. sëlili.

Sambii, Mal. buku.

Sambura. Bij sambura liro is bel Jav.

samburat te vergelijken.

Sampari, vgl Sund. djamparing, pijl.

Sampela, Sanggar. sampöla, Kólo. ham-

pöla.

Sanaü, vgl. Mak. linau.

Sainggöbo, vgl. Jav. kureb.

Sang'i I. 0. Jav. sari-sari, vgl. Sawu.

hare-harc.

Sanuru, vgl. Mal. mulut.

Sara III. vgl. Jav. Ijara?

IV. Arb. isdrat.

Sarae, Sawu. lahaiae.

Saraniba, vgl. Jav. sa rambah, éénmaal.

Sarapahina, vgl. sara l en kina.

Samnpa, Sanggar. salompa.

Sareute, vgl. Jav. djeril, Daj. djanlar.

Sarentje, vgl. Mal. bëntjiP

Sarere, vgl. bere.

Sari I. voeg bij : vgl. ïoumpak. salei.

Sasöng'o, voeg bij: Daj. sasingut-

Sawo, Bal. sabo.

Seba, Bal. sëbak, wijd open.

Sera I. vgl. Manggar. bega, vlak.

Sidi, vgl. Bat. sogot.

Sii II. vgl. Sumba. isi.

Sili, voeg bij : Jav. Bal. silëm.

Siwi, vgl. Mal. budfuk (met omzeiling) ?

Siya II. voeg bij : Bat. sira.

Sö, vgl. Mal. tëluk, Bal. tjëluk, Ben ten.

luk.

Söbu, voeg bij : Bal. sëbun

Sori, vgl. Kólo. soki, Sumba. loku.

Sowa, vgl. Fidji. sewa en Jav. owah.

Sawu, vgl. Ponosak. mosuwuk, steken

met eene kris, zie ook tjubu, vgl. ook Fidji.

kapulu.

T_
Taba, waarscbijnlijk verkorting van labai.

Tada, vgl. Sumba. lada, ombulsel?

Tada, vgl Jav. kalara, Bal. lara of Bat.

tanda.

Tadja, oorspronkelijk één mei Jav. paga,

Mal. para-para?

Tako I. vgl. Sawu. pago.

II. vgl. Bug. kappo. Voor »laki IV"

laatste reg. v. o. lees : laki V.

Talehi, Kólo. relji. Hel vraagteeken

achler »nier" kan vervallen.

ïalolo, Bal. lullut.

Tando, verwant met Jav. arëp, Mal.

hadapF vgl. aho.

Tantang'g'a, vgl. Bul. lunglung, ook Sawu.

langa, in tanga-rai.

Tarowa, wellicht is Mak. rawang, door-

schijnend, te vergelijken.

Tateo-teo, vgl. Bul. keol.

Tawori en kawori zijn verbasleringen

van bet 3Iak. kiyori, zoo als de zaak in

het Ie Bima gebruikelijke Maleisch ge-

noemd wordt.

Tebe II. vgl. Jav, feles.

Teka, vgl. Mal. naik, zie Sund. laek?

Tero, vgl. Sawu. keiode, kcloë.

Teï, vgl. furu en Kólo. haléi.

Timba I. vgl. Mal. lubuh, lichaam P
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Tingl, Sanggar. tungu,

Tinti III. Daj. fintim.

Toko, Tond. kumolo, Fidji. fcoto.

Tölo, vgl. ook : Jav. talm.

Tonda, vgl. ook: Jav. onda.

Tongge II. vgl. Sumba. tangga, sluitblok.

Toro, vgl. Sikka. duur.

Tunggu, Bal. longgol, Daj. patunggul,

Sikka. fugur. (vlag), Mal. lunggul.

Tuta, vgl. Sawu. katu, këlu, Sumba.

kaliku.

Tj-

Tja III lees: tja.

Tjaba, vgl. ook Mak. Idba.

Tjarii, vgl. balu.

Tjaü, uit Mal. Sanskr. suka (met klinker-

omzetting.

Tjei, vgl. Jav. sawung, nawung?

Tjèpe, Bug. sapi.

Tji II. lees: tji.

Tjila, Sawu. ivela, Sumba. kabela ; vgl.

Jav. en Mak. bevang.

Tjili, kan beantwoorden aan Bal. silib;

dewijl echter ook Uien sanggili voorkomen-

beantwoordt het waarschijnlijk aan 0. Jav.

wuni, vgl. Sumba. pakawini, vgl. ook tjimi.

Tjina, Sund. silah, vriend.

Tjiiigga, vgl. Mal. tjungkil.

Tjira, Jav. tëgërang.

Tjiya, vgl Manggar. tsjira(n), hard.

Tjua, Jav. suwan.

Tjubu, is het causativum van ntjubu,

in- of onderkruipen ; vgl. Jav. Mal. Bal.

susup, in- af onderkruipen, Mal. sisip, in

of tusschensteken, waarbij zeker behoort

Jav. Bal. surup, ingaan (vgl. ook het Bal.

susup) of wel Bat. suruk, Daj. surok, in-

of tusschenkruipen, waarmede, Mal. Jav.

rasuk, Mal. masuk, als ook susuk, tjutjuk

en tusuk te vergelijken zijn.

XJ.

Udi, Manggar. weti, Sikka. oti, groote

hagedis.

Uli II. Mal. ungkil, met omzetting.

Une, uit anuF vgl. Bul. tanu, Sumba.

tunanu, Sawu. nune, aldus.

Ura II. vgl. owa en Bul. tuwas, Ponos. tigis.

III. vgl. Jav. owah, Mal. ubah, Bat. uba.

Uru II. vgl. Bal. busut.

Uta, Sikka ulang, Ambon. utanno,

groenten.

W.
Wantju, vgl. Sumba. kawalu, hevig.

Watja, Sawu. baha, vgl. Bal. bësah.

Waü III. voeg bij : Samao. wawau, oud-

tijds.

Wehi, voeg bij : Sikka. wiing (zich),

Bal. siki.

Wele, voeg bij: Jav. wulung.

Wète, vgl. karète.

Winte, vgl. mbuntu.

Wobo I. vgl. Mal. buwih, Bul. sëwu?

II. vgl. Mak. bdbald.

Wödju, vgl. Daj. budjok.

Wödo, vgl. Sawu. tobo. Ook Bul.

wuta ?

Wodu, voeg bij : vgl. pampödu en ködu,

als ook Mal. bentuk..

Woha, vgl. Sawu. telora, Sikka. lorang.

Woi, vgl. Jav. bahem.
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Wola, vgl. Sumba. pawala, openen.

Wombo, vgl. Sikka. lewwung.

Wontja, Sumba. bola, vgl. wósa.

Wonto, vgl. Sumba. butus.

Wontu, voeg bij : vgl. Jav. wetu.

Woo, voeg bij: vgl. Sawu. lakoko.

Woro II. vgl. Sawu. /tra, Sumba. Ion-

dung, hemelrijk.

Wona, vgl. Sumba. wira, Sawu. wari.

Wua, voeg bij : Daj. buat.

Winti, eene vervorming van wudu; vgl.

Mak. buto.
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Ake asa(l) ndadi nggeya. Guru malabo ana mori, kento mpara ba ede, na-rada

mpudu guru-na ba mori-na. Ede mpara nggahi-na de ana mori mbóto-na: lao

hade-po la Kio aka doro, Piitju-lino-ku ngara-na doro ede. Ede-ra hade kai-na èse

wawo doro. Makento mpara ba ede kau-na kaa, na-woü balu mpara raa-na la Kio.

Makento mpara ba ede, na-tjuwa ngaha mpudu raa-na. Ede mpara dula-na deï

guru-na, na-ngowa di guru-na: maune santika raa la Kio na-balu mantjewi-ku,

ede-ra ngaha kai ba lamada döho, Nde nggahi kai guru-na: lao weha weya dja-po

nahu. Waü-po weha, ngaha kai ba guru-na raa la Kio.

Makento mpara ba ede, na-mai mpara ina-na la Kio, mamai sodi ana-na. Nljambe

kai ba guru-na: na-waü-du raho weki-na malao tiyo nggömi. Makento mpara ba

ede, tjambe kai ba ina-na: wati-po, guru-e, dula-na de uma-na. Makento mpara ba

ede, na-nggahi mpara ina-na: ai ana Kio-e! Ntika na-nggahi mpara deï löko guru-na:

iyo ina-e! Ntika na-nggahi mpara ina la Kio: ta-waü mpudu ngaha weya pala ana

lamada, kapo ede salondo doü manggeya. Ede-ra asa(l) doü mandadi nggeya.

Nggara ta-neé-(sa) èda kalahe(r) kai mabate(n), ake mandai rawi-ta : ta-ndawi-ku

öha upa mbuwa pahu mabura, makala, mameè, mamontja ; ampo ta-weha-ku kalubu

dei mada riha, ta-balja weya ku salawa pidu kali malabo mama sa-liri, ampo

ta-weha-ku röo ntana labo röo wunta kèta, hangga sa-lela-na, ampo ta-lao wii-ku

deï liri tuta maru-kai doü ra-ngaha ba nggeya, ta-wira-ku róo ntana labo röo

wunta kèta; ampo ta-tala kai-ku óha upa mbuwa pahu ede, ampo la-wii kai-ku

kalubu deï öha-na, ampo ta-bonto kai-ku mada kalea, ampo ta döho pita-ku, ta-nenli

miro djöpu ndei lambo kai deï wakatu matolu mbuwa, ta-tampuu kai-ku waü boe

magari, [mai-na], wati-sa mai-na de wakatu magari, ta-ngèna-ku wakatu boha ai,

wati-sa mai-na de wakatu boha ai, na-mai kai-ku wakatu subu, bè-bè-na mpara

wakatu tolu mbuwa ede mai kai-na, bè-bè-na mpara pahu matolu mbuwa ede:

wawi, lako, ngao, djanga. Bè-bè-na mpara mamai deï maupa mbuwa pahu ede,

une santika kalea ede, ta-bonto-ku kai malanla, nggara ta-èda-sa mai-na, ta-suru

satoi, ampo ta-wura kai-ku öha labo kalubu; kira-kira ndei raka ba miro, ampo

ta-lambo kantjihi-ku, da ndei ntjara kai-na.

Ake patuia nggeya mandai karawi-ta. Dolu djanga pidu mbuwa, (sa-buwa)

ta-paha kai-ku doü masupu ede, ta-kalösa-ku dolu bura-na, ampo ta-kau-ku nöno,

ntjao asa labo röpe-na, monlja dolu ede ai-na kau kampoi; bè-du sewi-na ta-mbako-ku

labo böngi, fare nae, fare montja, (fa re) kèta meè, fare kèta kala, wati ndei tjii weya

oi ntjidi-na, ampo ta-wii-ku dei konlu rasa labo dolu ini mbuwa ede; watu bae di-na

duwa mbuwa dolu malabo öha lama kai röo ntana labo ilo lili duwa djari naru-na,
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ndei kaa; watu bae do-na sa-buwa dolu djanga labo óha sa-pore lama kai róo ntana,

ilo lili-na sa-djari naru-na; watu bae ele-na duwa mbuwa dolu djanga labo öha-na

duwa pore lama kai róo ntasa, ilo lili-na duwa djari naru-na, nde kaa [lama-kai

röo ntana] ; watu bae da-na sa-buwa dolu, sa^pore öha lama kai röo ntana, ilo lili

sa-djari, ndei kaa, ai-nai-na djumaa, bè-bè-na mpara ai-nai-na, hamisi, èsene.

Ake patuia ndei wii didi dei tinti tonda labo awa tantonga: hadju lembantaro

naru-na sa-luru doü, ampo ta-pone (1. ta-ponte)-ku kai karata(s), ampo ta-diki-ku kai

ai ladju, ampo ta-didi-ku di dana, ta-buwi-ku kai mada koha, ta-kabini kai-ku oi,

ampo la-kau-ku londo watu mada-na, ake nde nggahi-ta: sa-mena-na mamusu, hampa

raa-wii nahu, ake dula kai-mu.

Ake loi doü masupu, bè-bè-na mpara ndei loi kai supu. Fare kèta ntjuna

sa-mangko, puli-lawa sa-röpe sii, mampida djawa sa-röpe sii, sabiya sa-tjanggi, ntjuna

sa-kapi, kapala tolu mbuwa, amu niu mangoda tolu lako, amu ua tolu tako

mangoda, amu fanda dipi matarambeyo, madaraka-po dana, la-weha-ku sumpu-na

mangoda tolu mbuwa, amu óo sa-kimi malonggo, soro kenu tolu mpuu, soro fanda

tolu lela, soro mila sa-kimi masèke, dori dalima tolu mbuwa, unta (1. wunta)

kapanlja sa-kimi, wunta kapantja tjina satoi, röo lasa saloi, wunta tandju satoi, röo

rangga satoi, röo kombakasi satoi, amu arundae satoi, amu wudiwontja satoi, amu

paramau kèta satoi; ampo ta-katjampo mena-ku pahu mawara ede, de mala(m) djumaa

mbadju-kai, dei woba nljai, tolu-na doü möne mambadju-na, maweki-ntjau mena,

ta-mbadju kakubi lalo-ku, wati ndei nintji, bune ai-du kubi-na, ampo ta-abi-ku.

Nggara na-nae sa supu-na, ta-mbadju-ku dei wawo rade doü nahi upa lela, ta-kantjao

kèto, duwa lela masarènga, duwa lela masanggöbo, masa toi sa-uwa ta-wi (1. ta-wii)-ku

èse wawo nahi ede, ampo ta-pita kai-ku nötju, nggara na-taha (1. taho) sara kubi-na,

ampo ta-pore-ku, ndei nöno, labo ndei bore kai weki, oi nde nöno kai oi pana, oi

busi, oi niwa, bè-bè-na mpara nde rai kai-na oi matolu mbuwa pahu ede.

Loi pili tuta makarore: isi si (1. sisi) pidu nggini, nde ntjango kamami, puli-lawa,

nde ntjango kamami, wunta kaduwi tarende pidu möbo, ampo ta-nipi-ku, kaoi kai

tuwa ngontjo, ndei pampindi.

Pili tuta maune santika mamoü isi mada ake loi-na: dumu parongge, dumu
tjatjingi manggumpa, ta-nipi-ku labo kadju-manisa, tuwa ngontjo nde oi-na, nde pampindi.

Ake loi pili tuta madangawa dengga, ta-kalösa weya-ku raa-na, ta-weha wunta

wau, bawa kala, wolo sa-kimi, mangge ndei ranu kapule, ampo ta-nipi-ku, ndei

pampindi, nggara na-malemanggi sara, ampo ta-lóke-ku.

Ake ndeu patuia doü masupu: unta (1. wunta) raundu pidu möbo, wunta djumpaka

pidu möbo, kananga pidu möbo, wunta djene-mawara pidu möbo, wunta tandju satoi,

wunta kapantja tjina, randa nahi awa dana pidu tumu, saö ua sa-rima nde weha-ta

èse elo-na, ai-na weha mena, ampo ta tau-ku de rawa (1. rowa) bou, nahi awa loki

rowa upa lela mantjao kèto5 duwa lela masarènga, duwa lela masanggöbo malabo

masa toi tolu uwa ndei wii de ade rowa, ampo ta-kaluu mena-ku wunta hadju ede

de ade rowa bou, ta-waü sara tau, ta-bonto kai-ku malanta, oi dei temba ndei tau

de rowa ede, ampo ta-kaa weya-ku ilo lili, ampo la-wii-ku di tuta maru-kai-na, ai



BIMANEESCHE TEXTEN. 5

masidi, sambura liro, ampo la-ndeu-ku (1. ta-kandeu-ku) dóho (ando ele, ta bonto- [du]

kai-ku malanla, ita makandeu-na makidi lando di, nggara ua-tjumpu sara oi ede,

la-lóo mbia-ku rowa ede, awa kalere Lulu dóho kai ndeu.

Indo kapo ake [Avali ndeu] sa-oiï wali (ndeu) patuia: dipi maru kai-na satoi, sari

satoi, nggore saloi, rii uma-na satoi, pangere uma-na satoi, ati uma-na satoi, aü-na

satoi, liangga saloi ndei lósi, ampo ta-weha oi deï tune, la-batja weya-ku salawa tolu

kali, kalo sa-buwa, nahi sa-leo, ampo la-waa-ku oi de tune, ta-waa-ku deï ntjai

mautjangga nde buwi kai hadju ra-weba-ta, ampo ta-samo kai-ku weki sara móne-ta

oi ede, ta-balja weya-ku sabada ai watja-ta weki sara móne-ta ede, ampo ta-wii-ku

de kompe maru-kai-na, ampo ta-kaa kai-ku ilo lili, nggara (ta-) kandeu-sa, kau-ku

sakontu ntjai, adjo-ku bonggo-na.

Ake patula ndeu kai doü maringu : róo tula pidu lela, róo salira pidu lela, tako

edja pidu dompo, ampo ta-panta kai-ku paku pidu mbuwa, ampo ta-tau-ku kai óko

röo tula, ampo róo salira, ampo tako edja raa-paku-ta ede labo sa-dumpu badjusambi

raa-kaa-ta ede, ampo ta buwi kawawa kai-ku oi sa-ongge.

Ake wali sa-ori ndeu patula : kamuntju ua malabo saö-na, nahi pidu ntjanga,

dungga ntjiya makamburu tolu, dungga ntjiya makamburu pidu, ndei isu-na, ampo

ta-kau-ku weha bóngi deï pantu-na, la-kau-ku kimi bali bae rima-na doü masupu ede,

ampo la-kandeu-ku dei nanga hela isa malabo magari, ampo ta-kau-ku kidi tando

awa, ampo ta-kau-ku pohu saö ua ede, ta-balja weya-ku salawa, tjumpu salawa ede,

ampo ta-kau-ku simi, ampo na-hori-ku bóngi raa-kimi-na ede malabo saö ua ede,

ampo la-dula deï uma, ampo ta-kau-ku ntjubu deï wombo uma-na, luu watu da, lósa

walu do, ampo ta-kau-ku neè èse uma.

Ake tjumpu-kai-na ba ndeu patula madangaha ba loi; ta-weha-ku oi dei nanga

manljanga èse, tjampo awa-na, ampo ta weha-ku oi di tjampo-kai-na kai ngamo,

wunta mundu, wunta djumpaka, wunta kananga, saö ua, ampo ta-kandeu-ku deï rade,

upa-na doü nde (ma)lao labo-ta, sela-du doü supu ede, ampo ta-kau-ku kani malanta

doü masupu ede labo malanta ndei todu-na, ampo ta-wura weya-ku bunga deï rade,

ampo ta-kau-ku dóho, deï hela tanda doü mamade ede ndei döho kai ba doü supu

ede, ampo ta-waa djiki(r) upa mpuru upa, ampo ta-kandeu-ku hela isa labo magari,

upa bonto ngamo kandeu kai, ampo ta-rowa weya-ku doü mamade ede malabo sadeka-na.

Ake loi doü siwe masupu malósa raa, madaadengga lósa ede, ake mandai loi-na,

ndei nöno-na: dumu buwe kèta, róo kapantja, róo wure kèta, madjakani satoi,

madjakale satoi, sabiya mbuku tolu tembe, ampo mbadju katjampo-ku, ndei nóno-na,

ta-tau kai-ku mangko bura, bonto kai-ku róo kalo masa, ampo tjena-ku, mai teka

liro, ampo nóno-ku.

Loi doü madamai raa: röpe nangga karao, ta-tjatja-ku watu bae ele-na, ta-batja

weya-ku salawa tolu kali; lintji wunta; ampo ta-kaa-ku, wanga madju raa-kófa-ta,

ampo kaljampo-ku, ndei mbadju, ampo tjena-ku, sambura liro, ampo ta-nóno-ku, dóho

adjo-ku edi deï au, ta-nóno pimpi-ku tolu nai, ampo ta-kaa-ku, wanga madju ndei

mama-na (1. mama-ta) tolu nai wali.

Ake patula ndei ufi kai doü raa-hina ba rawi doü: nggara ta-neè-sa mbeï doü
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ndei kani-na, möda-ka ai-na bina ba rawi doü, ta-tunti weya-ku deï karala(s), ndei

kani-na: kiri-kiri-ku, nggömi hanu-e, au-du raa-rawi-rau masaori-ori pahu na-dula

deï ra-hidi-na, na-mbali deï weki ndai-mu, bakai-du raa-lósa kai-na (1. ma), ededeï

mandai luu-kai-du (1. mu).

Ake kuta kai weki, la londo-sa awa dana, ta-lowa-sa ufi doü masupu: as-salam

alai-kom, ku-lösa de kalambu Adam, ina-ku de tando-ku, ama-ku deï konlu-ku,

pohu-po nahu, dana-e, lombo-po nahu liro-e, dindi-po nabu oi-e!

Ake wali patuia nggeya : nahi manliri tigantji tolu lela, dana ra-tonda-na, kalubu

deï mada riha, kafero ati manliri labo nljai; nde ufi kai.

Ake dowa (1. loi) mbaa mada, ua móro labo sóku, ndei sampuru kai ; ake dowa-na

:

afu mbuda mangame, afu mbuda mangemo, afu mbuda mangamu, na-weha-ku ba

ama-mu bagenda Ali, bareka Muhammad rasulu'llah.

II.

Bismi'llahi 'rrahmani 'rrahimi. Indo kapo wadjib di sa-mena-na islam mamöne

ro islam masiwe mabae kai ade sa-mena-na mawadjib di Allahu subhanahu wa ta'ala

labo sa-mena-na mamuslahil labo sa-mena-na mabarus; mandede wali wadjib ndai

bae kai ade mawadjib di rasulu'llahi labo sa-mena-na mamustahil labo sa-mena-na

maharus.

Indo kapo wadjib di ita mabae kai ade di Allahu s. w. t. ede ntau-na cifat

duwa mpuru labo mamustahil duwa mpuru; wati tarima weya iraan-na doü islam

ede, nggara wati sara bae kai-na ade mawadjib ro mamustahil ro maharus mandinga

labo bade-ku sa-mena-na aö-na ede.

Indo kapo ake-ra matangara kai cifat duwa mpuru

:

Tampuu-mpuu-na: wudjüd aö-na wara Allah s. w. t. sa-ntoi-ntoi-na, mustahil

wati wara-na ; indo kapo tanda wadjib wara-na Allahu s. w. t. ede, na-bou sa-mena-na

'alam ede, indo kapo ndai tangara kai *alam ede: sa-niki-niki mawara makalai di

Allahu ta'ala ede, ala-ku ngara-na.

Qidam aö-na : wara waü-na Allah s. w. t. mustahil bou-na, aö-na . wati wara

maulu weya ulu-na, ro wati wara-na makenlo weya-na ndai tjumpu-kai-na.

Baqaun aö-na: ede-hidi sa-ntoi-ntoi-na Allahu ta'ala, mustahil ura-ura-na ro tjempe-

tjempe-na Allahu ta'ala.

Muchalafatu li'lhawadilzi aö-na: na-ntjara-nljau labo-ku sa-mena-na mabou, mustahil

sama labo-na ro wali wara ndai ntewi ro kasama labo kai di masaori-ori pahu.

Qiamuhu bi nafsihi aö-na : na-kidi ndai-ndai-na Allah ta'ala, muslahil kidi labo-na

makalai.

Wahdaniyatun aö-na: kèse-kèse-na wati wara ndai duwa kai-na pahu ro wali

wara ndai duwa labo na rawi, ede muslahil.



BIMANEESCIIE TEXTEN. 7

Havat aö--na: mori Allahu ta'ala, mustahil made-na. aö na mori Allah ta'ala:

mustahil mori-na labo nawa.

'Ilrau aö-na: lowa Allah la'ala, mustahil mpula-na.

Qotlral aö-na: tenggo Allah ta'ala, mustahil röme-na; aö-na-tenggo ede: na-lenggo

kandadi-na sa-mena-na mumkin, raa-da-wara na-kawara-ku, na-waü-du wara na-

kadawara-ku, mandede wali di sa-mena-na 'alam.

Iradat aö-na: nlau neè Allah la'ala, mustahil wati wara neè-na.

Sam'a aö-na: ringa Allah ta'ala, mustahil mpinga-na, nde pala wati ringa-na labo

fiko, nggara na-ringa-sa labo fiko hidi-na mpinga-ra.

Bacar aö-na: èda Allah ta'ala, mustahil mbuda-na, nde wali èda-na labo mada.

Kalam aö-na, na-nggahi Allah la'ala, mustahil mpöngi-na, nde pala wati nggahi-na

labo rera ro wati nggahi-na labo hurüf ro wati nggahi-na labo karöto.

Hayun aö-na : mamori, mustahil mamade, nde pala wati mori-na labo nawa.

'Alimun, aö-na malowa ro mabade di sa-mena-na isi lanai ro isi dana, mustahil

mpula-na.

Qadirun aö-na: makuwasa, mustahil marome.

Muridun aö-na: mantau neè, mustahil madawara neè.

Sami'un aö-na: maringa, mustahil mampinga.

Bacirun aö-na : maèda, mustahil mambuda.

Mulakallimun aö-na: manggahi-nggahi, mustahil mampöngi.

Indo kapo cifat duwa mpuru ede tjengga duvva-ku. Tampuu-mpuu-na cifal istigrna

ngara-na, ede-i sa-mpuru sa-buwa, makaduwa mbuwa kai tjengga-na cifat iftiqar-ku

ngara-na, ede-i tjiwi mbuwa.

Indo kapo mapanggempe di cifat istigrna maluu di ade a'qaidu 'liman ede lolu ori.

Tampuu-mpuu-na: wali wadjib di Allah s. vv. t. makandadi-na 'alam, mustahil

wadjib Allah ta'ala makandadi-na sa-mena-na 'alam.

Makaduwa kai-na : wati weha-na öne di sa-mena-na raa-karawi-na, mustahil

weha-na öne.

Tolu mbuwa kai-na: wali ntau-na raa di sa-mena-na raa-kandadi-na malabo tabi'at

parange weki-na, mustahil nlau-na raa di sa-mena-na mabou ede.

Indo kapo djamla-na maluu di nggahi » la ilahailla Allah" ede lima mpuru qawa'idu'liman.

Indo kapo maluu di nggahi «Muhammad rasulu'llah" sa-mpuru ini.

Tampuu-mpuu-na: imbi-ku sa-mena-na malaeka, duwa mbuwa kai-na: imbi-ku

sa-mena-na kilab, tolu ori kai na: imbi-ku sa-mena-na kakai-na, upa ori kai na:

imbi-ku ai-nai-na makenlo, lima ori kai-na: na-romo na-ntiri, ini ori kai-na: ndai

imbi-ku, pidu ori kai-na: tabaligr aö-na: na-karongga-ku, watu ori kai-na: fatanat

aö-na: na-lowa ro tingi ; ro maluu wali di maharus di rasulu'llah ede aradl basjariyat,

bune santika supu-na maneyo ndai kura kai morolaba-na, supu hengge-na ro pili

lula-na ro pili löko-na ro au-du masaori-ori pahu supu ndai tuna ro bawa kai weki

ro nlau wei ro ana-na.

Ake facal rukun islam lima ori. Tampuu-mpuu-na, ku-sakasi-ku wati wara-na

ruma makalai mandai nemba-ku, malai-na-sa Allah ta'ala, ro ku-sakasi-ku nabi
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Muhammad ede ndai kakai-na ba Allah ta'ala. Duwa ori kai-na: na-kakidi-ku

sambeya lima wakatu di sa-nai ai marai ro sa-nai ai mangadi. Tolu ori kai-na:

kalósa-ku djèka-na, nggara wara sara raasa-na maraka bila-na, maduwa mpuru lima

ringgi kalósa-ku sa-tènga ringgi; nggara na-lima mpuru ringgi, kalósa-ku sa-buwa

ringgi. Upa ori kai-na: puwasa di ade wura ramadlan di masambaa tolu mpuru

nai. Lima ori kai-na: lao hadji, nggara na-kuwasa-sa.

Ake facal. Rukun iman ede ini ori.

Tampuu-mpuu-na: imbi-ku ruma Allah ta'ala. Duwa ori kai-na: imbi-ku sa-mena-na

malaeka. Tolu ori kai-na: imbi-ku sa-mena-na kitab-na. Upa ori kai-na: imbi-ku

sa-mena-na kakai-na. Lima ori kai-na: imbi-ku ai-nai-na makento. Ini ori kai-na:

imbi ku ruu mataho ro ruu maiha raa-mamai watu Allah ta'ala mena mpa.

Ake facal. Makaiha-na sjahadat ede upa ori. Tampuu-mpuu-na: na-kaduwa

mbuwa-ku Allah la'ala. Duwa ori kai-na: na-nggongga ade-na wara Allah ta'ala ro

wati. Tolu ori kai-na: na-kadawara-ku weki-na ede raa-kandadi ba ruma Allah ta'ala.

Upa ori kai-na: wati katjai ba ade-na wara-na Allah ta'ala makandadi-na sa-mena-na

'alam ake.

Ake facal. Niki ra ndai kai-na ba islam ede upa ori. Tampuu-mpuu-na: renta-ku

kai rera. Duwa ori kai-na: kapóda-ku ba ade. Tolu ori kai-na: karawi-ku baweki.

Upa ori kai-na : nggara wati sara karawi-na, wati niki ra ndai islam-na.

Ake facal. Tanda islam ede upa ori. Tampuu-mpuu-na : na-kabawa-ku weki-na labo

islam. Duwa ori kai-na : na-raso rera-na di nggahi matjowa. Tolu ori kai-na

:

raso lóko-na di ngaha maharam. Upa ori kai-na : raso weki-na di loba labo tama'

aö-na: lelu ro nae neè.

Ake facal. Indo makaiha-na islam ede upa ori Tampuu-mpuu-na: na-karawi-ku

masaori-ori pahu karawi-na ede labo wati bae kai-na ade. Duwa ori kai-na: na-bae

kai-ku ade, wati ngawa-na karawi. Tolu ori kai-na: wati bade-na, nde pala wati

ngawa-na guru ro sodi labo doü mabade. Upa ori kai-na: na-kabantja ro sungge-ku

doü makarawi mataho.

Facal. Ake sjarat maulu di weha oi sambeya ede ini ori. Tampuu-mpuu-na:

islam. Duwa ori kai-na: doü malowa-ra tjengga mataho ro maiha. Tolu ori kai-na:

na-raso di haidl labo nifas. Upa ori kai-na: oi maraso makaraso-na. Lima ori

kai-na: ai-na wara-na masaori-ori pahu ndai matapa-na oi ede di sarumbu mawadjib

ndai watja. Ini ori kai-na bae kai-ku ade mafaralu ro sunna(t)-na.

Facal. Ake faralu weha oi sambeya ede ini ori. Tampuu-mpuu-na: niyat. Duwa
ori kai-na: watja pahu. Tolu ori kai-na: watja-ku rima bali bae mahampa tjihu.

Upa ori kai-na: watja-ku tuta. Lima ori kai-na: watja-ku edi bali bae mahampa
bunggu djanga. Ini ori kai-na: ndidi-ndai-na.

Facal. Indo kapo makaiha-na oi sambeya ede upa ori. Tampuu-mpuu-na : au-au-du

masaori-ori pahu malósa watu ntjai maduwa mbuwa, sela-ti mani. Duwa ori kai-na:

möda 'aqal-na ba supu maru-na ro mimi mada-na ro mawu-na, sela-ti maru makanteè,

madapampèso di hidi dóho kai-na. Tolu ori kai-na: tudu ro bere angi doü móne ro

doü siwe makai penta rima ro makai lóko-na ana kangge.
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Ake facal adab ro sara-na ana malabo ina ro ama ro gum. Tampuu-uipuu-na

:

kai masapöda-póda ringa ro batu-ku au-au-du raa-kau kai ba ina ro ama ede, wadjib

ndai tarima weya-ta ro haram, nggara wati sara kani ro batu di sa-mena-mena-na

raa-kanta ntjau kai-na. Ai-na lampa rumpa watu lando-na ina ro ama-na. Ai-na

katöku kanae-mu eli-mu marada eli ina ro araa-mu. Nggara na-waü sara nggahi ro

nuntu ina ro ama-mu, indo kapo neè-ra ntjambe kai nggahi mangame ro mahórama.

Kai masapöda-poda sandaka marabo rela ro ntjara labo ina ro ama-ta au-au-du

raa-rawi-ta ro raa-nggahi-ta mandinga labo katuna ro kabawa-ku weki-la labo ina ro

ama-ta. Ai-na pöda-pöda mika ro bambu labo ina ro ama-mu ba supu wara-na

karawi-mu matabo di doü duwa-na ede ba supu inga-mu ro sandaka-mu, mandede

ede haram. Ai-na tiyo-mu duwa-na ede kai tiyo makadure ro mataduku ro mataduki

sii pahu-mu ede ba supu kapóro-mu ina ro ama-mu ede. Ai-na lampa ro lao,

nggara wali sara kau ba ina ro ama-mu. Ai-na kangontjo pahu-mu di tando ina ro

ama-mu. Wa Allah a'lam.

XXX.

Indo kapo sjarat iman ede sa-mpuru ori; metji ro tjaü-ku ruma Allahu la'ala;

metji-ku sa-mena-na malaekat; metji-ku sa-mena-na kitab; metji-ku sa-mena-na nabi;

metji-ku sa-mena-na wali; nii kai-ku ade sa-mena-na doü ndai bae ntjau-na ruma

Allah ta'ala; dahu kai-ku kantjöki ba ruma Allah la'ala; imbi-ku kasi ade-na ruma

Allah ta'ala; nae kai-ku ade rawi raa-kau kai-na ba ruma Allah ta'ala mandinga labo

karawi-ta ; kadöo-ku weki dei sa-mena-na raa-kanta ntjau kai-na ba ruma Allah ta'ala.

Indo kapo makaiha-na imbi ede sa-mpuru ori: kaduwa mbuwa ruma Allah ta'ala;

kaede-hidi-ku karawi sa-mena-na masawai; kaiha sama raa-kandadi kai daa mantiri

mandinga labo kaneyo sjari'at; na-ntjara-ntjao labo sama islam; kaneyo sjari'at;

wati dahu-na ba mabu imbi-na; imba-ku rawi kaür; na-katjumpu-ku daa kasi ade-na

ruma Allah ta'ala ; kani imba-ku kani kafir, bune sanlika diki wöo ro kani tjapio ro

bè-bè-na mpara maari mai ba ede masama ntjau labo kani kaGr; na-katjumpu-ku

weki-na daa ngawa-na satando qiblat mandinga labo neyo kai-na ade.

Indo kapo rukun islam ede lima ori : renta-ku duwa mbuwa kalimat sjahadat

;

kakidi-ku sambeya sa-nai ai mangadi, sa-nai ai marai; puwasa di wura ramala;

kalósa-ku djèka, nggara na-wara sara ntau-ta maraka nicab, na-faralu deï ade sa-mbaa saraa.

Kapo nicab böngi ede: tolu ratu ganta tolu mpuru ganta malösa, mandede wali

djago ro kaboë ro latu-sera ro witi ro lere ro barungku, sama mena mpa labo böngi.

Nggara sahe sara tolu mpuru sa-nicab sa-buwa malösa; sahe mandai kalösa weya-ta

djèka-na ede sahe mamaü raa-ngina ndai manenti rawi, umur sahe ndai malösa

ede, umur mantjewi duwa mbaa. Nggara mbeè sara upa mpuru sa-nicab, sa-buwa

malösa dei ade sa-mbaa, sama wali mpa labo sahe. Nggara masa bura sara, tani

duwa mpuru lima sa-nicab, na-salaka mpowa-ku kombi, saraa mena mpa lösa-na : ndai

malösa ede duwa suku tolu uwa; nggara piti sara, köne sa-mpuru godö-ku, wati
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lösa-na. Nggara masa-ngganga sara, tani upa mbuwa ringgi sa-nicab; kapo mandai

kalösa-ta sa-tènga mitsqal aö-na: kura satoi upa uwa tani-na.

Neè hadji na-faralu sa-umur-mori-ta, fardlu islam siya udja-ku mpa, fuu-na ba islam

siya udja mpa. Indo kapo niki kai-na ba islam une sanlika niki kai-na ba iman

udja[-ku] mpa.

Indo kapo tanda islam ede upa ori : kabawa-ku weki deï sama islam; raso rera-na

daa wara kai ba nggahi maljowa ro filena; raso weki-na daa wara kai ba karawi

maharam; raso ade daa wara kai ba nae neè ro kamentji.

Indo kapo sjarat islam ede upa ori: saba kai-ku hukum Allah ta'ala; nira kai-ku

ade au-du sa-ori-ori pahu raa-karongga kai ba ruma Allah ta'ala; kanteè mandinga

labo wii weki di ruma Allah la'ala; balu-pu raa-eli ruma Allah ta'ala ro raa-eli

rasulu'llah ; kadöo-ku weki sa-mena-na raa-kanta nljau kai-na ba ruma Allah ta'ala.

Indo kapo makaiha-na islam ede upa ori: karawi labo daa bae ade; bade-ku mpa,

wali ngawa-na karawi; daa lowa, wali ngawa-na tanaö; kabantja ro sungge-ku doü

makarawi mataho.

Indo kapo fardlu ba ndeu djunub ede tolu ori: niyat mandinga labo oi, kapo

hidi mabu kai ba niyat ede, di ai saramba nluu kai ba oi bè-bè-n mpara sarumbu;

kandai-ku kai oi di sa-mena-na sarumbu, ai-na daa hina-na kóne sa-lela bonggo

ro kere, nggara na-wara sara daa mahina wati cah-na ndeu ; kalao-ku nadjis, nggara

na-wara sara nadjis di weki-la.

Indo kapo makawadjib ndeu ini ori: ba ra-lösa mani; kapo ndai tangara kai mani

ede, pahu-na une santika mabura dolu djanga, iyu-na une santika mubu lere mamintji,

lósa-na na-mbóto, iyu-na ni'mat, nggara wali sara ndede-na, lai-na tangara kai mani,

kapo wali wadjib-na ndeu.

Ba raa siwe labo móne, nggara na-kalalo sara tanda, nggara ari luwa ba tanda

sara, wati wadjib ndeu.

Ndeu made, sela-ti made sjahid.

Haidl; indo kapo tangara kai haidl ede, pahu-na na-mpule, iyu-na na-mbai, nira-pu

umu-na sa-kura-kura-na sa-mbia ai sa-bala ai, wohq-na ini nai pidu nai, sa-ntoi-na

sa-mpuru lima nai, nggara na-nljewi sara sa-mpuru lima nai, lai-na tangara kai

haidl, istihadl-ku ngara-na, indo kapo wati wadjib-na ndeu-na, ndede-ra kai-na lai-na

hadats nae.

Ndeu ba ra-nggana, ridi ana malósa sama labo raa sara, wali wadjib-na ndeu

wiladat, mai ka-ra ndede-na na-balu angi labo raa nifas, kapo ndai langara kai ndeu

wiladat ede: ana malösa bura daa mawara raa kóne sa-tebe deï weki-na, ede siya

ndai ndeu wiladat,

Ndeu ba nifas, ede raa malösa mawaü ba nggana; kapo hampa-na ba raa nggana

[ba raa nifas] ede: sa-kura-na sa-pida mada midi-na makai raa-ngina kai upa mpuru

nai, sa-mbölo-mbölo-na ini mpuru nai, nggara na-ntjewi sara ini mpuru nai, istihadl-ku

ngara-na, pehe ndai masambeya labo sewi-na ede.

Indo kapo maharam mandai karawi-na ba doü madeï ade badats nae ede lima ori.

Itja kai-na: sambeya. üuwa ori kai-na: balja qoran. Tolu ori kai-na: hèko bailu'llah.
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Upa ori kai-na : ncnli koroa ro tiwi ro waa, sela-ti <1 ï ade lalehe. Lima oril<ai-na:

luu lósa di uraa sigi ro lampa ro nggongga de ade-na.

Indo kapo sjarat-na ba djunub ede sa-mpuru ori : doü islam; na-wara-rakatjihi-na;

bae kai-ku ade mafardlu ro masunnal deï ndeu ede; kalaralu-ku mafaralu ro kasuna

masuna deï ndeu ede; raso weki, ai-na wara malama-na huri ede kai masaori-ori

ndai malapa-na oi, bune santika nana hadju ro afu; ede-hidi samada-na deï niyat;

kandai-ku kai oi di sa-mena-na huri ro hidi wóko kai ba kere masaraka awa mai

ba huri raa-suna; sandaka taho-ku oi ede, ai-na nggète angi labo oi mafaralu; raso

weki-na daa wara kai ba haidl ro nifas.

Indo kapo sjarat-na maaho ba weha oi sainbeya ede ini ori: doü islam; doü

malowa-ra tjengga mataho ro maiha; oi maraso; ai-na wara matapu-na oi ede dei

hidi ndai watja ; daa wara kai-na ba haidl ro nifas deï weki ; bae kai-ku ade mafaralu

ro masuna di oi sambeya ede.

Indo kapo mafaralu di oi sambeya ede ini ori: niyat; watja pahu; watja antju

bali bae masaraka labo tjihu, sunnat wali èse mai ba tjihu; watja tula, bè-bè-na

mpara tuta, na-deri-ku kompe liko; watja edi bali bae masaraka bumbu djanga,

sunnat wali hampa sama nae wisi; ndidi-ndai-na.

Indo kapo makaiha-na oi sambeya ede lima ori : bè-bè-na mpara malösa watu

ntjai duwambuwa, sela-li mani, na-wadjib ndeu; nenli weki sara móne ro weki sara

siwe makai ade rima ro ade kangge, sela-ti sumpu kangge ro kompe-na ro kontu-na;

tudu angi huri labo doü siwe ma'aqil-baligr mangaha ba sura nika makai daa

ra-lama, sela-ti honggo-na ro uhu-na ro woi-na, kapo umu baligr doü siwe ede:

sa-kura-kura-na tjiwi mbaa, woha-na sa-mpuru duwa, èse-na sa-mpuru upa; niam-

bora aka ba supu maru ro ringu, bè-bè-na mpara ndai nèfa nljau kai ade; mam
daa makanteè deï döho kai-na, sela-ti nggara maru madöho kanteè sara, köne sa-bala ai.

Indo kapo masuna oi sambeya ede upa ori: walja rima hampa palanu; kamumu;

watja fiko; watja pahu.

Indo kapo maharam ndai karawi-na ba doü madawara oi sambeya ede tolu ori:

sambeya; hèko bailu'llah; nenti koroa ro tiwi ro waa, sela-li di ade lalehe.

Indo kapo sjarat-na maaho-pu ba sambeya ede waru ori: doü mabade-ra mataho

ro maiha; na-bae kai-ku ade mafaralu ro masuna; tjengga-ku mafaralu ro masuna;

na-bae kai-ku ade luu-na wakalu mandinga labo kanteè ade-na ro kaljai-na ; bonto-ku

aura; satando-ku qiblat; raso weki-na, raso kani-na, raso hidi kidi kai-na ndai sambeya

kai-na; raso weki-na daa wara kai-na ba hadats nae ro hadats toi.

Indo kapo mafaralu sambeya- tolu ori: doü islam; na-ntau-ra katjihi; na-raka-ra

umu-na.

Indo kapo rukun sambeya ede sa-mpuru tjiwi ori : niyat, kapo öne-na ba niyat ede

makataho weya weki-ta di rade; kidi mantiri, kapo öne-na ba kidi ede ndai makapadja-ta

hidi di rade; takbir, kapo öne-na ba takbir ede ndai padjana mataho larowa deï rade

;

batja fatihah, kapo öne-na ba falihah ede ndai kani ro lombo deï rade; ruku' kapo

öne-na ba ruku' ede, ndai dipi-la deï rade; i'tidal, kapo öne-na ba itidal ede ndai

nöno-ta deï rade; sudjüd, kapo öne-na ba sudjüd ede, ndai makarötji-la lampa deï
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nonlo ciratu'lmustaqim ; döho di hela duwa sudjüd, kapo öne-na ba döho ede ndai

makanggawo-ta deï hawo bandera liwau'lhamdi ; sudjüd makento, kapo öne-na ba

sudjüd makento ede ndai matundu-ta dei sera Mahsjar; batja tahiyah achir, kapo

öne-na ba tahiyah ede ndai matjambe-na sodi Munkar wa Nakir; batja salawa, kapo

óne-na ba salawa ede ndai madindi-ta deï afi naraka ; salani saramba-na, kapo öne-na

ba salam ede, makaluu-ta deï soröga ; ndidi-ndai-na, kapo öne-na ba ndidi-ndai-na ede

makau-la èda angi labo Allahu ta'ala.

Indo kapo sjarat niyat ede pidu ori: niyat ede deï ade-ku ; doü islam ndai maniyat;

dou mabade-ra mataho ro maiha; doü ma'aqil; tjengga-ku sambeya wakatu malabo

qadlan ; kandinga-ku niyat ede di alifu'llah, nggara daa waü sara, bè-bè-na mpara

hurüf mawaru mbuwa ede; ai-na ntjara-ntjao niyat ede malabo takbir. Indo kapo

kidi ede sa-ori mpa: kira-kira na-ntiri sara pèke röka-ta, ai-na lele-na.

Indo kapo sjarat-na takbir ede tjiwi ori: sandaka-ku kalimat-na, ai-na kura deï

waru hurüf; tjengga-ku sa-mena-na bari; tjengga-ku sabdu-na; tjengga-ku ndindi-na;

kantuu; takbir ede deï kidi kai-na, sela-ti doü masupu; (ai-na) ndonla-na wou deï

tando bune santika Allahu wakbar; ai-na kanggahi bune santika akbdr; na-tada di

rera-na waru mbuwa hurüf,

Indo kapo sjarat fatihah ede waru ori: djaga-ku sa-mena-na kalimat-na; djaga-ku

sa-mena-na sabdu-na; djaga-ku bari(s)-na; djaga-ku hurüf; batja fatihah deï kidi

kai-na, sela-ti doü masupu; kantuu; ndidi-ndai-na; bae kai-ku ade fatihah ede dei

tampuu-na sa tjumpu-kai-na.

Indo kapo sjarat ruku' ede tolu ori: sangadja-ku ndai ruku'; kasama piri-ku röka;

kadèse-ku dintja mandinga labo sanawa deï ade-na.

Indo kapo sjarat 'itidaï ede tolu ori: tuu raa-kaeli ade kai; kidi mandinga labo

renta rabba-nd la-ka 'Ihamdu; sanawa dei ade.

Sa-ori wali nira panta-mu bente, ngari waü-pu dana tjihi sa-tjaka, ampo mu-teè-ku,

ampo mu-balja salawa tolu kali, ampo mu-kimi-ku, ampo mu-sangafa-ku ; nggara

na-ngoru-sa, na-mboho kai-ku ba raa, na-mèngi-sa ede-o mataho, na balu-sa wati mpa

bune kai-na, nira haa angi-na rawi. Nggara mu-panta-sa bente, töho kai-pu padoma,

lawa-na ede ai-na hina-na ba angi nae, mu-panta-sa bente, töho riha-pu, dóo-na mangaha

ba bedi toi hela-na bente.

Sa-ori wali, mu-rumpa-sa, ai-na hèko-mu bente, mbeï-pu ntjai, na-nggahi-ku ba

ade-na: wati-da ntjai mori kai-na; na-ngamu sa-waü-waü-na. Sa-ori wali, mu-rumpa-sa,

kadee weya-pu paiya-na ro kambata-na doü bae-mu, na-mambe-sa eli-na, wati teè-na,

na-töku-sa eli-na ta-ntjao-ra. Na-kabore sa mai-na doü bae-ta, kalète-pu daha-ta

kamböto-pu lawili-na doü ra-kadale-mu ndai lawili-na ; nggara na-kalète-sa doü bae-ta,

ringa-mu eli-na, kamötji-pu weki-ta, rumpa-pu woha- ia. Nggara na-weha-sa weki-na
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doü labo-ta, kau-pu panta bandera-na, wati-da daa sente-na doü bae-ta, ai-na karinggu-mu,

na-tjengga-ku ba doü bae-mu, nggara ime nggahi de-sa rawi-mu, wati waü-na

tjengga. Nggara mu-suru-sa, punggawa raa-kadale-mu ndai kaulu-mu, ampo taho

kidi-na, ampo na-taho weha weki-mu. Na-mbóto-ra masadompo ade-na doü labo-mu,

mbóto-ra nggahi-na, ai-na katoi weya ade-na di lewa-kai-rau ede, ai-na paki-mu doü mantju-

wu, ai dja-na daa umbu-mu doü raamade, na-ndawi-ku ndai saninu ba doü labo-mu.

Sa-ori wali, nggara mu-teka-sa rasa, tiyo taho-pu doü labo-mu, ai-na batu neè

kèse-mu, doü mbóto ede ndai wale-mu, ndede udja mpa doü neè-na mataho, ai-na

rupe-rape-mu dei masawai.

Sa-ori wali, nira tampuu-mu rawi, ulu waü kakai-mu doü. Daa mu-lowa-sa èda angi

labo doü bae-mu, wara-sa oi malao ntiri rasa-na ndai nggahi kai-mu raa-wuwa ade-mu;

daa wara-sa oi, nasi mangemo ntiri rasa-na nggahi kai-mu raa-wuwa ade-mu; daa

wara-sa nasi, sahe malampa ntiri rasa-na ede ndai nggahi kai-mu eli ade-mu ; hadju

raa-bou fati taho dja mpa nggahi kai-mu raa-wuwa ade-mu, na-waü-sa kanteè ade-ta

raa-fati ba doü bae-ta. ndede-ku nggahi kai weha romo ingge de ; kabere hampa-pu nggahi

madèse, daa ndai pita ba nggahi doü bae-ta, ai-na kakai doü matjaba-raba ro doü

mangango. Indo kapo karenda-na ba lewa ede, kalalo raa-kahampa, nèfa-ta fuu nggahi,

ntika daa ra-ngowa hade doü-na.

Sa-ori wali bitjara lewa, nira neè teka rasa-na, na-mai mpara weki-na doü ede,

ndawi-ku ndai malampa ulu weya daha-ta, na-kawara ndai mbóo kai tunggu sa-kati

sa-taï, ndawi-ku ndai ada taho. Indo kapo doü ndai mbóo kai tunggu ede doü marai

paki rasa-na, sarunde-na raka-ku tawa ede, ta-raho weya-ku daha naru-na, tjengga

duwa-ku ba ruma-ta labo punggawa nae raa-mbóo kai tunggu. Indo kapo nggahi kai

doü maraho kangampu ede, na-pèso-ku weki-na punggawa-na, ruma-na wati paki-na

rasa-na, wati ao-na panta tunggu, ta-weha weya-ku daha naru-na, ede-o tangara kai

doü maraho kangampu, ndai kaada-ku ba ruma-ta. -

Sa-ori wali, waü kamubu weya rasa-na, karunu ro mbia-na, tawa ntjaru-ntjamba-du,

weha weya-du daha nae-na, ampo na-somba, ede-o ampo kabae weya-ku mandai rawi-na

ro ndai sara-na ba ada di ruma-na, ede matangara kai sabu-kati-na, ingge de.

Sa-ori, doü ra-waü weya rasa-na na-pehe-ku weki-na waü bonggu weya-ku rasa-na,

na-somba, na-raho-ku weki-na daa kantjaru-ntjamba ro kabae weya-du mandai rawi-na,

langara udja kai-du sabu kati. Indo kapo ruma-na ba doü bae-ta, ada-na ta-weha-ku

mbóo kai tunggu, na-raho-ra kangampu ruma-na, hidi kalösa-na tjuke-na.

Indo kapo nggahi kai nasi mangemo: doü ra-waü weya rasa-na malao tako rasa

makalai, batu-ku, weha-ku ba ruma-ta doü raa-pita ba öbu afi; na-nenti-sa ba doü

lao-na raka, teka weya-ku rasa-na, waü-sa, kaada-ku, ndede-ku rawi deï doü manggontju

ndei malampa ulu weya daha-ta.

Sa-ori dja nggahi ba ruma-ta maulu-ulu: lai-na kasaro-na punggawa nae labo

punggawa toi ro doü toi ntjau: eli punggawa nae, na-somba waü daa wara-pu ana

bedi sa-buwa, loi sa-taka maiha ; eli punggawa toi, na-waü lósa tunggu, [na-]waü

wira bandera, na-wótu bedi, ampo na-somba; eli doü toi ntjau, na-waü raóda rasa,

ampo na-somba.
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Sa-ori wali mandai bae kai-la ade, uku kola ro bente, ndupa-ku bè mpara neè-la

padja-na ro naru-na. sura weha-ku sewi ndupa-na, na-mpuli-sa ndupa-na wati taho-na,

sa-kimi-sa wati dja taho-na, sa-more doü-sa wati dja taho-na. Kapo on e-na ba mpuli

ndupa-na, na-mböto maponggu, óne-na ba masapöku tjihu ro masamore doü ede,

sara-sa puli-ta labo bonggu ba doü bae-ta; kapo malaho-sasa-lialawili. Kapo pahu-na

kóta ro bente upa mbuwa, ake uku bente matoi, wati sama-na labo siya matolu uibuwa

:

lampa hèko-ku labo pii nafas padja ro nae-na siya mambólo, ede-i sara-na, indo kapo

sara-na: wati pehe-na uku ba doü makalai daa ndai punggawa nae mandupa-na.

Indo kapo lawa-na, tjihi-ku penta edi, pöku tolu-ku.

Ake uku bandera: tolu singku turu naru-na, lembo-na duwa singku turu. Aka

tunggu bandera, tjihi-ku padja bandera ampo nggahi-ku : »mori, made", tjumpu kai-ku

»mori."

Na-nggahi-ku ba rato dera matuwa-tuwa: nggómi dera mamóne ntjau patu lanaö-mu

rawi lewa, mu-èda weya-ku óne-na deï woha sera, ampo na-daa hina-ku ba sintji

ade-mu.

( ) djara kombi ro èse elo hadju kombi, nlaa na-mabu mpara, nggara na-mpöka-

sa ro na-ntjuwu-(sa) ba supu ndede-n ; nggara na-supu-sa. la-loi-ku makai kaleli sa-buwa,

mangge sa-tembe; nggara na-mpóka ro na-nljuwu kombi, lani-na waru reya-ku.

Makasampuru duwa kai-na. Nggara wara-sa doü manggeya, wati póda-pöda lowa-na

waa wuwa nggahi nljundu ro löo ba doü makalai, malai-na-sa galara ndadi mawaa-na

wuwa nggahi ede, ampo na-tarima-ku ba bitjara.

Makasampuru tolu kai-na. Nggara wara-sa doü mambeï ngaha ro nóno doü mahido

ro doü masusu ana doü, nggara na-siwe-si, na-tjöla-ku tjoi ngaha-na ede waru reya,

nggara na-móne-sa, na-ljöla-ku upa reya, kóne na-ntoi sabune-bune mpuru mbaa.

Makasampuru upa kai-na. Nggara wara-sa doü makau neè hadju ro liwa mbere,

nggara na-made-sa, na-tjèpe-ku, nggara na-supu mpowa-sa, na-loi-ku.

Makasampuru lima kai-na. Nggara wara-sa bune ntika sahe kapal, na-waü-ra

mawafaka bitjara rato Ompu la Muni wati ndadi kanljara weya wali, köne bitjara ro

djaneli tureli pilu mpowa ndede-na na-kuwasa, ai-na mpara ngga wali doü makalai,

raa-kamai ede, ro mandede wali sahe sura, malai-na-sa siya na-kalösa udja-ku piti-na

sa-mena-na doü deï ade rasa toi ndadi weli kai-na di doü manlau sahe ede.

Makasampuru ini kai-na. Nggara wara-sa djara ro sahe ro au-au-du mamade ro

mantjuwu deï ade nladi doü, wati lowa-na katani kai doü ede ba bitjara.

Makasampuru pidu kai-na. Nggara wara-sa djara ro sahe mangaha ntadi doü,

nggara djara rangga-sa, sa-suku óljo-na, nggara djara siwe ro sahe-sa, ötjo-na tolu

uwa, nggara raa-luba-sa djara ro sahe ede, nggara na-made-sa ro na-nljuwu-sa, tani-na

waru reya.
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Makasampuru waru kai-na. Nggara wara-sa doü mahori djara rangga ro djara

siwe, nggara na-möda-sa djara rangga ede, nlaa na-wara mpara djara rangga doü

makalai di ade-na ede, wati waü weha weya ba doü mantau djara maraöda ede,

nggara wati-sa wara-na doü maèda-na mpangga-na ro kaiha angi-na, mai kai-ra ndede-na

ede na-mböto doü mahori djara rangga madawara wei-na.

Makasampuru tjiwi kai-na. Nggara wara-sa djara ro sahe raa-haa ba lako, nggara

na-made-sa ro na-iha-sa ndadi da lowa weya-na kani, na-ljèpe-ku ba doü mantau lako,

nggara na-ntjuwu mpowa-sa, na-loi-ku ba doü mantau lako ede.

Makaduwa mpuru kai-na. Nggara wara-sa ana tatoi-na ro ompu-na ba galara

mantjara-ntjao ro röpo sama angi ndai-na ede, indo kapo na-raho kangampu siya

mantjara ede bune santika raa-ngina kai-ta makai kaleli sa-buwa, mangge sa-tembe;

sa-mbóto-mbölo-na sa-buwa sahe masambaa urau-na malabo bóngi sa-mpuru ganta

ro nahi ro ua-na ro afu-na, ede mandadi waa ntjore ro waa sama-na, nggara wati-sa

ngawa-na tarima, ede na-patu-ra galara ede kapóro kai-na siya, mandede ede ngupa-na

weya-na taho ana tatoi-na di ade rasa-na ede ro ai póda-póda-na daa batu-na nggahi

galara di ade hidi ro rasa nggeè kai-na.

Makaduwa mpuru sa-buwa kai-na. Ruu galara, nggara wara-sa doü ndadi bitjara

ro paraèsa-na, sa-reya-ku sa-bae mandede wali sa-bae, mandadi duwa reya-ku; ruu

doü mandadi kakai-na ba galara ede sa-suku sa-buwa doü-na sa-bae mandede wali

sa-bae, mandadi duwa suku, nggara na-sama döho-sa labo bumi-bumi ro djena-djena,

mandede wali-ku ruu-na.

Makaduwa mpuru duwa kai-na. Indo kapo di zaman hawo ro ninu ruma-ta mantau

ngara Isma'il ro hawo ro ninu Ruma-ta Bitjara Muhammad Ya'qüb ana-na ba

'Abdu'nnabi labo sa-mena-na mantari-mantari dóho ro kabóro-na di paruga suba,

kabou ro katenggo wadi-na amanat ro waciyat raa-kamai ruma-ta mabata wadu ro

ruma-ta mantau uma djati mandinga labo töho kai-na di ade bob ake deï parenta-na

maini mbuwa.

Makaduwa mpuru tolu kai-na. Nggara wara-sa ana tatoi-na ba galara ede, na-neè-ra

galara ndadi mawaa-na deï bumi luma duwa-na, indo kapo nggara wati-sa waü-na

ba bumi luma, na-waa-ku deï bitjara; indo kapo tjoü-tjoü-du marungka-na ro masapa-na

nggahi galara ede, tani-na duwa mpuru reya; indo kapo mandede wali galara

na-rungka-sa ro na-sapa-sa nggahi bumi luma duwa-na ede, tani-na upa mpuru reya.

Makaduwa mpuru upa kai-na. Wati póda-póda lowa-na ana ruma-ruma ro ana

rato-rato makarawi-na rawi ntjare deï sa-niki-niki-na rasa toi rasa töho, malai-na-sa

ruma-ta sangadji mpa makarawi-na rawi ntjare ede.

Makaduwa mpuru lima kai-na. Wati pöda-pöda lowa-na ana ruma-ruma maweli

bebas deï sa-niki-niki-na rasa toi rasa tóho.

Makaduwa mpuru ini kai-na. Wati póda-póda lowa-na waa woü, waa wódi ngara

hawo ro ninu ruma-ta ro sa-mena-na djaneli tureli ba doü di sa-niki-niki-na rasa

toi rasa tóho.

Makaduwa mpuru pidu kai-na. Wati póda-póda lowa-na ngara mantari-mantari ro doü

taho-taho maluu deï ade lopi daga, nggara wati-sa luu-na labo djuru tuli ro djuru Msa.



16 BIMANEESCHE TEXTEN.

Makaduwa mpuru waru kai-ns. Wati póda-pötla lowa-na ana rato-rato ro ana doü

taho-taho mawaa kuwasa di sa-niki-niki rasa toi.

^TI-

Kande galara Belo.

Ruma suu! Nemba mena ada-ta sa-dana Mbödjo labo ana möne, ompu móne, ana

siwe, ompu siwe, na-waü-du sa-lobe kai Jante, sa-ndöo kai dipi ba Ruma-ku Biljara,

raantari sa-dana Mbödjo,, na-katenggo-ku ba Kumpani. Ruraa-ku Bitjara nde lodja-na

malembo, danda-na matenggo, samparadja-na matjiya, wara-ka ndai lara kai beti mataho

ntiri, [majlöho kai djangka masama mbölo, dalji masama lani. Rato mawawa-ku

madjaneli tureli ndai rii-na masadidi, tandii-na matjiya, balata-na mataho bou ba sara

dana Mbödjo. Rato Bumi-ku duwa-na ndai ilo-na matarowa, romo-na maraso, lampu-na

mataho ba sara dana Mbödjo. Ompu-ku Djena Luma, Djena Möne ndai parabo-na

mabou-ra tongko, peti-na matjiya-ra kunlji ba sara dana Mbödjo. Mbangi-ku Bata

Nggampo, Nenti Luma ndai sapatu-na matebe, tiki-na matenggo ba sara dana Mbödjo.

Wara wali parenta sara ndai katenggo-na ba huküm, ndai kaböro kai lamada ada-ta

sa-padju Mbödjo. Wara mpara ruma mandende waü ro ruma-ku mandaka mamidi di

tuta masuu, matjiya di lipi matundu, ku-dödo wali weya-ku naru wali mori-na,

ndende wali umu-na, dèse morotaba-na, nae kuwasa-na, wara-ka ndai ruma ndende

ba ana möne, ruma ndaka ba ana siwe sa-nloi-nloi duniya. Ede mena wuwa dodo

ba lamada ada-ta sa-padju Mbödjo, ruma suu, ede nggahi raa-sama kai.

Kande galara Sape.

Ruma suu ! Nemba mena lamada ada-ta sa-dana Mbödjo. Duwa mbuwa kai dödo-ku

di ruma Allah ta'ala makèse wara, nabi Muhammad mantjewi tarowa bisa ra guna,

morotabat, ruma maèse-èse mai waü nggasa ro nggari-na dana Mbödjo malai labo

ngasa ro nggari-na marawaü, djau ra rendu-na dana Mbödjo malai labo djau ro

rendu-iia maulu-ulu ; nde na-busi-o marada oi, na-ngame marada mina, na-neyo

marada wolo.

Nde dödo-ku ndende umu-na, naru mori-na, èse-o morotaba-na, nae-o kuwasa-na,

na-kidi di doro-na madèse, donggo-na manae ndai ntanda kasaraa. èda kasanai kai-na

lamada ada-ta sa-dana Mbödjo, na-neyo kimpidi oi ndai tjondo, na-ngodu kidi dumu

hadju ndai kèpo, na-mango kidi karanggo ndai reko mandai bou mena kai ade lamada

ada-ta sa-dana Mbödjo. Tambe-ku Ijila mandai salöngi, hinti-ku ponggo mandai salampe

ndai lao kai raka-ku raba-ku mantjöki mbuwe, lapa-ku madèse nggumbu, ndai kawödo
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kai-ku ganta pohu-ku mamai-ra sa-dompo, mandai kanaru kai-ku kaba ro ndupa-ku

mamai-ra poro, ndai katebe kai-ku masa ra-kimi-ku mamai-ra nipi, mandai ao bali

bae kai-ku ra-neè sara dana Mbódjo mambóto, Kumpani manae. Ede mena wuwa dodo

lamada ada sa-dana Mbódjo, ruma suu, ampo-sa ndede nggahi ra-sama kai.

VIL

Mpama doü mampinga sa-uma-uma.

Wara-wara ruwa-n doü mampinga sa-uma-uma, mpinga ama-n, mpinga ina-n,

mpinga ana-n, mpinga ada-n, ada siwe-na. Wara ai sa-nai, ana-n ede na-lao tonggu

mbeè mangaha di lölo, mbeè-na ede wara tolu mbuwa. Ntika na-wara mpara doü

duwa-na malampa, maneè lao di rasa Kölo. Ede-ra sodi kai-na ana doü ede: e

nggóke, bè-ku ntjai malao èse Kólo? Ede-ra nljambe kai-na ba ana doü ede: mbeè

mbo ake mbeè ama-ku, mbeè wine ake mbeè ina-ku, mbeè toi ake mbeè ndai-ku.

Ede-ra ndai ringa kai ntjambe ana doü ede ba doü aka-n de: na-mpinga-ku pala

lako ake, mai-ra ta-lao kada lampa! Di kontu doü ede, na-dula dja-ra ana doü ede

di uma-na, pala ina-na wunga medi-na kafa. Ede-ra nggahi kai ba ana-n: ai ina-e,

wara doü duwa-n aka-n de masodi lamada: tjoü mantau mbeè ngèna-m ede; ede-ra

nljambe kai ba lamada : mbeè mbo mbeè ama-ku, mbeè wine mbeè ina-ku, mbeè toi

mbeè ndai-ku. Nljambe kai ba ina-na: ai ana-e, ede-du bötjo-si bótjo, bóro-si bóro,

su ra wara ndai salóngi kai ntjada mbóko ama-m. Ntika, wati-p sa-bune, na-rongga

dja-ra ama-n watu doro. Ede-r nggahi kai ba wei-na: ai Ama la Dambe, na-lowa

póda nggahi ro è doü ba ana-mu ake, na-nggahi-ku': medi au mabóljo-si böro ndede;

nde ntjambe kai ba nahu : ede-du na-bótjo-si bótjo kada, sura wara ndai salóngi kai

ntjada mbóko ama-m. Ntjambe kai ba rahi-na ede: nggahi au maturu karawi lako

ndede, bune ai nahu maneè angi labo la Mpano/* Bakai-ku binata ede? Ede-ra lao

ngupa kai-na la Mpano, pala la Mpano wunga mbadju-na mubu. Neè nggahi kai ba

ruma-na: ai Mpano, nggahi ba puwa-mu aka nahu maneè angi labo nggómi, binata

ake, lowa póda-ra kurewe asa-m! Ede-ra nljambe kai ba la Mpano: ai ruma-e, kóne

póda mpowa lamada ada doü masampuru ruma, wati póda-póda tjaü-ku nduu mubu

di nótju-nótju. Ndede-ra nuntu ro mpama-na doü mampinga sa-uma-uma.

Mapina la Dadju.

Wara-wara ruwa-n doü madadju. Nggahi kai ina-n: lao dja-ra ngupa ra dei ndai

ngaha ro nóno, Nggahi kai ba la Dadju: taho mpara lao teè-ku tamba. Ede-ra

ndawi kai-na tamba, waü-ra Ijumpu tamba, lao kai-na teè èse doro. Waü-ra teè-na

VEBB. BAT. GEN. UV111 2
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ai mambia, ai masidi, na-lao-ra tiyo tamba-n ede. Nlika na-èda mpara djanga peyo,

na-waü-ra bini tamba-na ede. Nggahi kai la Dadju: au mai luu-na di tamba nahu

binata ake, lao lósa mena ! Ede-ra hengga kai-na ntjai lamba-n ede, lösa ngemo mena kai

djanga peyo ede. Ede-ra tjafi kanira kai taï-na di ade tamba ede, ede mpara dula-na

di uma-na. Sodi kai ba ina-na: bè-tji uta ra-waa-mu, Dadju-e? Nljambe kai ba la

Dadju: wati warana uta, ina-e, djanga peyo mpa, na-bini saraa-ku tamba nahu aka-n

de. Ntjambe kai ba ina-na; bakai-ku djanga peyo ede? Ntjambe kai ba la Dadju:

ku-waü-ra baka kalösa mena. Ntjambe kai ba ina-n: e tongge randa-e, ba bau neè

lao hori kai-m peyo ede manljewi taho, sa-kura-kura-na tjoi-na sa-buwa sa-suku ro

waruwa. Ntjambe kai la Dadju : nabu wati bade-ku nggali tjoi-na peyo ede, ede-ra ia

ro kapöro kai lamada, nggara na-luu waii sara, nai-sa, ku-lemba-ku sa-mena-mena-na

mawara ede. Ntika, bala ai sidi, na-lao wali-ra di tamba-na; ntika na-èda-du madju

na-waü-ra bini sampake di ade tamba-na. Nggahi kai ba la Dadju: au mai luu mena-m

nggómi dóho di ade tamba nahu, djanga peyo mataho, nggahi ba ina-ku, lósa mena

nggómi dóho! Ede-ra hengga weya kai ntjai-na, ede-ra lösa mena kai madju ede,

ede-ra la Dadju lao dula-n di uma-na. Sodi kai ba ina-na: bè-tji peyo ra-waa-mu,

Dadju-e? Nggahi kai ba la Dadju: wati wara-na peyo, madju mpa mambóto aka-n

de. Nggahi kai ba ina-n: ede, bakai-ku madju ede? Nljambe kai ba la Dadju:

ku-waü-ra hori mena, nggahi ba ina-ku, peyo mataho. Ede-ra kapóro kai ba ina-n

ba supu da weha-na madju. Nggahi kai la Dadju: ede-ra kapóro, ina-e, nggara

na-luu wali sara, nai-sa, ku-waa mena-ku ba nahu. Nlika, bala ai sidi, na-lao

wali-ra di tamba-na, na-èda mpa sa-buwa longga makidi di ade wudi tamba-n,

dèse-na èse woha ai. Nggahi kai ba la Dadju: ai binata, au rawi-mu luu di tamba

nabu, madju mataho, nggahi ba ina-ku, kapo maai ake ku-sanggapi weya-ku edi

toi-m ake, neè waa weya-ku ina-ku. Ntjambe kai ba longga: ai, Dadju-e, ai-na

kantjöki-mu nahu, nahu maufa nggómi kai sampari malabo djalilu. Nggahi kai ba

la Dadju: au óne-na sampari ede ro au öne-na djalilu ede? Nljambe kai ba longga:

indo kapo öne-na ba sampari ede, nggara luru kai-sa doü, na-made lalo mpa, nggara

neè sara kamori wali, kabe kai-ku tadjo-na ede; indo kapo óne-na djalitu, nggara

la-ufi sara, na-ringa sara ba doü, mambadju ro matunti ro au-au mpara karawi-na,

na-wii-ku rawi-na ede, na-tuu mpaa lenggo. Nggahi kai ba la Dadju: nggara

na-ndede-s, tjarapudu sampari malabo djalitu ede! Ede-ra mbeï-kai ba longga ede

sampari malabo djalitu, ede-ra hori kai-na longga ede ba la Dadju, na-dula dja-ra di

uma-na. Raka-du di woha ntjai, ntika na-èda mpara ompu mafati ruwi rangga.

Ede-ra ufi kai-na djalitu ba la Dadju. Na-ringa ba ompu eli djalitu ede, ede mpara

tuu maka kai ompu ede labo rebo n mpa, na-waüdu pule saraa ruwi rangga aka-n

de maka ro mpaa kai ba ompu. wati-du bae-bae-na ruku ro rawi ompu ede ba

lalai ade-na maringa eli djalitu. Ntika na-èda mpara ba la Dadju rawi ompu ede,

wati-du iyu-na weki-na hina ba ruwi rangga, na-waü lelo saraa edi ro sarumbu-na,

wali iyu-na ba ompu, na-naha-naha sèke mpara mpaa-na, ede-ra dengga kai laDadju

maufi djalitu. Ntika, na-waü mpudu dengga djalitu, ompu aka-n de, wati-du waü-na

dóho, ede mpara maru sarènga-na di wawo ruwi mambóto ede, la Dadju dula-r di
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uma-na, ompu aka-n de wati-du waü-na kóne kiri weki saraka mbia ai. Ede-ra

nggahi kai wei-na ba ompu, e dambe, lao tiyo tja-pu ama-mu raaralao fati ruwi, ba

bau wati ntene kai-pu mai-na saraka mbia ai ake, kapo de lao iyo-pu. Ede-r lao

kai aria dóho-n aka sera lao fati kai ruwi ba ama-n. Ntika na-èda-ku ama-na ede

wunga maru sarènga-na èse wawo ruwi, nggahi kai ba ana dóho-na: ai ama-e, ba

bau-si nggömi, mu-pili lóko-mu-ro? Nggahi kai ba ama-na: wati pili lóko nahu,

wara la Dadju maufi djalitu aka-n de, ede-ra tuu rebo kai nahu, wati romo iyu-ku

hina ba ruwi rangga sarumbu-ku, waü mpudu dengga ufi-na, wati-du waü-ku nahu

makiri weki, ede-ra neè maru kai-ku èse wawo ruwi ake. Ede-ra kalei kai ba ana

döho-na ede, lao waa lalo-ku aka uma ruma sangadji, lao nuntu mena kai sa-mena-na

raa-rawi la Dadju. Ede-ra kapöro kai ruma-t labo la Dadju: lao ou-pu binata ede,

bune-ku pahu-na ndai kantjóki kai-na doü maluwa ake, kapo ede lao ou. Nggahi kai

ba ompu: kangampu mbóto-mböto, ruma-e, lao ou-ta la Dadju, nggara na-mai sara

la Dadju, na-ufi wali-ku djalitu-n? Nggahi kai ba ruma-t: wati disa-na ufi di tando

nahu. Nggahi kai bai ompu: nggara ta-mpabuwa-sa ou, ta-lèto pète waü-pu lamada

di rii woha ake! Ede-ra lao ou kai la Dadju; mai kai la Dadju di tando ruma-l.

Bune-ku-tji neè kantjóki kai-mu ompu ake, iia-waü-du winte-winle mena sarumbu-n

ake? Nggahi kai la Dadju: wati wara lamada marakanljóki ompu, lamada ku-ufi

ndai-ndai-ku djalitu ake, ndake-ku ra-ufi ba lamada. Ede mpara ufi-na ba la

Dadju. Ede-ra ringa kai ba ruma-t ro sa-mena-na doü madöho ede, na-tjuwa-tjuwa

tuu rebo mena mpa, ndai ruma-t masèke pöda rebo, kóne ompu raa-diki pète aka-n

ede na-neè-ku bisa ai ra-diki kai sarumbu-n ede, na-rebo mpa ruku dompo-dompo

sarumbu-na. Eda ndede ba la Dadju, ede mpara lao rai-na di uma-na, na-neè-ra

tjili weki èse pamóka-na. Ntika, na-waü mpudu dengga djalitu, na-tjuwa-tjuwa

iyu mena mpada di weki-na, la Dadju wati-du wara-na. Nggahi kai ba ruma-ta:

lao hade weya-pu la Dadju. Ede-ra lao kai doü masabune-bune mböto lao di uma
la Dadju. Ntika na-èda mpara ba la Dadju mai doü mamböto malabo daha mena,

ede-ra döho ao kai ba la Dadju watu èse tantonga pamóka-na. Ede-ra wonto

kai sampari, turu sa-buwa-buwa kai ba la Dadju, ede-ra tjuwa made repa kai-na

doü mambóto ede, ndadi wara sa-buwa ro duwa-n da hina ba turu ede malao rai

nggeè ada labo ruma: na-waü-ra made mena doü maralao, nlika-ntika na-mbóo mpa di

sarei la Dadju. Ede-ra kananu kai ade ruma-t: wara pala bisa-r guna-na la Dadju

ake, lao waa weya-pu peda sangadji kai nahu ake, tanda-na wati-du ndai hade,

nde pala kau-pu kamori mena doü maramade ntjau ede. Ede-ra lao kai doü malao

waa peda sangadji kai. Eda kai ba la Dadju, ede mpara londo ao kai-n ba la Dadju

:

au habar waa kai-mu peda sangadji kai ake? Nggahi kai ba doü ede: wati-du neè

hade nggómi, na-kangampu weya-du raa-ntjara-mu, nde pala kamori mena waü-pu

doü maramade ake. Nggahi kai ba la Dadju: laho mpa. Ede-ra kabe sa-buwa-buwa

kai ladjo sampari-na, ede-ra tuu mena kai doü maramade aka-n de, na-waü-ra mori

mena. Ede-ra lao kai la Dadju nggeè ada di ruma sangadji, malao raho kangampu

ro na-sudju ro nemba hawo ra ninu ruma-t. Ede-ra kandadi kai ba ruma-t ruma-t

bitjara la Dadju ede. Ede mpara tjumpu-na.
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Mpama udi-ra-mudi labo sahada marimba,

Wara-wara ruwa-n udi-ra-mudi labo sahada marimba makabela angi. Kenlo

mpara ba ede, udi-ro-mudi ake wara ana-n, na-neè lao ngupa ngaha. Ede-r

nggahi kai-na labo sahada marimba: ai tjina-e, tonggu toi weya-pu ana nahu ake,

ku-neè lao ngupa ngaha. Ntjambe kai ba sahada marimba: tabo mpa, tjina-e, nahu

matonggu-n. Ede-ra lao kai udi-r-mudi ngupa ngaha di sori, lao fou mena-ku karondo,

kapanto, karisa ro kamböo, sanggilo ro kanalja. Ede-ra Ijuwa rai mena kai-na isi

sori ede awa möti. Ntika na-èda mpara ba londe di móti sa-mena-na ula isi sori

na-waü-du lao mena awa móti, ede-r nggahi kai londe di möti : karente mena

nggómi, dambe, kombi wara lalehe-na rasa ra dana-la: Ede-ra Ijuwa karente mena kai

londe di móti ede. Ntika na-èda mpudu ba doü malao puka djala, ede mpara

nggahi kai-na labo lènga dohó-n : he dambe, kombi wara lalehe rasa ro dana-la, neè

karente mena kai londe di móti ake, kapo de taho-ra ta-lao kada rai aka uma-ta.

Ede-ra liinti kai-na lodja labo lodja mpa, sarunde-na inakarawe, sarunde-na mawèse,

sarunde-na magala. Ntika na-èda-du ba nasi tóte-kadju doü malodja-lodja, maka-

rawe-rawe, mawèse-wèse ro magala-gala, ede-ra boë kai-na genda. Ntika na-ringa-ku

mpa ba sahada marimba eli genda malai-lai pahu, ede-ra tuu maka ro hambu-na weki-n.

Ntika na-hina upa-ku ana udi-io-mudi ra-longgu-na aka-n de; ede-ra made. lelo

kai-na ana udi-r-mudi ede. Makento ba ede, ntika na-dula mpara udi ro-mudi ede,

na-èda-ku ana-na na-waü-ra made lelo. Ede-r nggahi kai-na : hai tjina-e, ba bau-si

hade kai-mu ana nahu ake ? Ede-r ntjambe kai ba sahada marimba : hai tjina-e, wali

póda-póda ra-sangadja weya-ku hade ana-m ede, ra-ringa-ku eli genda töle-kadju, ede-ra

tuu rebo kai nahu, hina upa-du ana nggómi. Nggahi kai udi-ro-mudi: wali tarima-ku

ba nahu rawi nggómi ake, mai-ra ta-lao parèsa-ku di palando, mai ka-ra ndede-n

palando ede mandadi sangadji di wuba ake. Ede-ra lao. sama kai duwa-na ede di

palando. Nggahi kai ba palando: au habar nggómi dóho ake? Ntjambe kai udi-ro-

mudi: Wara ana lamada ra-kau-ku sandaka sahada marimba, lamada ku-lao

ngupa ngajia awa sori, póku lamada na-waü mpudu made lelo ana lamada ra-

hade weya-na ba sahada marimba. Nggahi kai ba palando: bune waü-tji lampa

rawi-mu, sahada marimba, au-tji supu-na ndai hade kai-mu ana lènga-m ake?

Ntjambe kai ba sahada marimba: tampuu-mpuu-na na-dihi mantjóki-ku ade-ku

maringa boë genda tóte-kadju, ede-ra tuu rebo kai lamada, hina upa-du ana udi-ro

mudi. Nggahi kai ba palando: lao ou-pu nasi tóte-kadju ede. Ede-ra laooukai; mai

tóte-kadju. Sodi kai ba palando: ba bau supu-na kaeli kai-mu genda? Ntjambe kai

ba tóte-kadju : Bune-ku daa boë kai-ku genda labo èda-ku doü malodja, makarawe-raAve

wali ro mawèse ro magala, ede asal-na neè boë kai-ku genda. Nggahi kai ba palando

:

lao ou-pu doü mamöti djala ede. Ede-ra lao ou kai; mai-ra doü mamöti djala. Sodi

kai ba palando: au supu-na, nggómi dóho, neè èda kai-mu lodja-lodja ro karawe-rawe

ro wèse ro gala? Ntjambe kai ba doü mamóti djala: kambia ade lamada dóho ba

supu èda-ku sa-mena-na londe di möti makarente mena : Nggahi kai ba palando : lao

ou mena-pu londe di möti ede. Ede-ra lao kai ou; mai mpudu londe ede. Sodi
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kai ba palando: au supu-na ndai karen te mena kai nggömi dóho? Nljambe kai ba

londe di moti : bune-ku da karente kai lamada dóho, èda-ku kanatja ro kambóo,

karondo ro kapanto, karisa ro sanggilo manggèe mena di sori rai londo mena di

móti; ndadi kaljai-du ba lamada dóho lalehe rasa ro dana, ede asal karente kai

lamada dóho. Ede-ra nggahi kai ba palando : lao ou-pu karondo ra kapanto, kanatja

ro kambóo, sanggilo ro karisa. Ede-ra lao ou kai ; mai-ra sa-mena-na isi sori ede.

Sodi kai ba palando: au supu-na, nggómi dóho, manggeè di sori lao rai mena awa

móti? Ntjambe kai ba isi sori ede: bune-ku da lao rai kai lamada dóho labo ra-

fou ngaro ba udi-ro-mudi, ede lao rai kai awa móti. Ede-ra nggahi kai ba palando

:

nggara na-ndede sara, ntjara waü ndai-mu, udi-ro-mudi, kapo ede raa-tarima-na

ana-m ede mamade upa ba sahe. Ede mpara tjumpu-na.

Mpama la Kalai,

Wara-wara ruwa-n la Kalai-ku ngara-n, wara lewi-na di kengge móti. Ede-ra lao

kai-na leka niu di lewi-na ede. Pala wara dja rato malodja labo lopi. Ede-r nggahi

ba rato ede: e Kalai, ai-na teka-mu niu nahu ede; nggara mu-teka-si, made ama-m; mu-

londo-si, made ina-m ; mu-midi mboha-si, made ndai-mu. Ede-ra ringa kai ba la

Kalai nggahi rato ede: taho mpara made ama-ku. Ede-ra teka kai-na niu ede,

kalondo mena kai wuwa-na, ede-ra londo batu kai-na ba la Kalai, lemba-na niu ede,

dula di uma-n. Na-èda-ku ama-na ro ina-na mbui mena-pu wara-na. Nggahi kai ba

la Kalai : na-ljowa pala rato ake. Ede-ra rai-rai wali kai-na, lao aka lewi-n, ntika

na-nggao-ku rato : he rato, nggara ta-lodja lao ari-sa, ta-mbia sambura ; ta-lodja lao

deï-sa, ta-mimi made. Nggahi kai rato labo mbóda-na ede: e mbóda-e, wari-pu lodja

ede, ta-lao ari; taho wali-pu mbia sambura labo mimi made-ta. Ede-ra wari kai

lodja ede, lao ari-na. Wati-pu sabune lodja lao ari-na, ede mpara mbia sambura póda-na

lopi rato aka-n ede, doü labo-na waü-ra made mena, neè rato labo mbóda mpa mamori

maliwa labo kapenta lopi-na sa-dompo. Raka-pu di mamango, nggahi kai ba rato : tundu-pu

kapenta ede, lao mbeï-pu la Kalai, bune santika rato waü-ra mbia sambura lopi-na,

bune santika kapenta sa-tóbe ake ndawi weya-pu kapa toi, kapa nae, ketji loi, ketji

nae, sakona toi, sakona nae, di ade mapidu nai mpabuwa-ku tjumpu-na. Ntjambe kai

ba la Kalai : e mbóda-e, suu kai tula, tundu kai lipi raa-parenta rato ede ; nde pala satoi

wati wara marakani nahu ake neè ndawi kai kapa ketji, kapo ake lao nggeè ada

weya-pu nahu ake ndau sa-dompo, kau-pu ndawi weya garagadji toi, garagadji nae,

binggu toi, binggu nae, paa toi, paa nae, puti toi, puti nae, sambore toi, sambore nae

ro sa-mena-na marakani neè ndawi kai lopi. Ede-ra dula kai-na mbóda ede, lao nggeè

ada kai-na di rato, na-karinga mena-ku raa-nggahi la Kalai masanggu-na ndawi kapa

ro ketji, »nde pala wati wara marakani-na, ruma-e, ake ndau sa-dompo kau-na ndawi

sa-mena-n marakani neè ndawi kai kapa". Ede-ra kapóro kai rato maèda ndau sa-dompo

neè ndawi kai marakani masandede mböto, nggahi wali kai rato : hai mbóda, lao waa
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wali-pu wadu ake, kau-pu ndawi weya nahu kapa, di ade matolu nai tempo-na

mpabuwa tjumpu-na. Ede-ra lao kai mböda di uma la Kalai. Sodi kai ba la Kalai:

au-tji habar, mböda? Nggalii kai mböda: wara-ra ra-parenla rato makau waa wadu ake,

ndawi weya-pu ruwa-n kapa, hampa tolu nai mpa mpabuwa tjumpu-na. Nggahi kai

ba la Kalai: tarima-ku ba nahu raa-parenta rato ede. Ede-ra dula kai-na mböda nggeè

ada kai-na di rato: na wii-ku wadu aka-n de, na-sanggu weya-ku ndawi kapa.

Nggahi kai ba rato: na-waü sara raka tolu nai, lao weha-pu kapa ede, ede mpara

dula-n mböda di uma-na. Waü mpudu raka tolu nai, lao wali kai-na mböda di la Kalai

:

kau mai ba rato weha kapa wadu ede. Ntjambe kai ba la Kalai: waü-du tjumpu

mena kapa wadu ede, duwa nai mpa raa-ndawi ba nahu, nde pala satoi wati-pu

wara mangga-na. Ede-ra mbeï kai ba la Kalai sarae sa-kalea : lao waa-pu di rato, kau-

pu ndawi weya mangga ndai labu kai kapa ede. Ede-ra lao waa kai ba mböda

sarae sa-kalea. Nggahi kai ba mböda: na-waü-du Ijumpu, ruma-e, kapa wadu ede, duwa

nai mpa ntoi-na ndawi ba la Kalai, nde pala wati-pu wara mangga-na, ake sarea sa-kalea

ake kau-na mbeï ita ruma, ta ndawi weya-pu mangga. Ringa ba rato, ede mpara

kapóro-na : lao karinga-pu, mböda, ra-kateï kai ba ina-n ro kateï kai ba ama-na

ndawi mangga sarae, bune mpara pahu-na sarae, hina sara ba oi, na-leli mena sarae

edel Ede-ra lao wali kai mböda di uma la Kalai, nggahi kai ba mböda: ra-katei kai

ba ina-n] ro kateï kai ba ama-m, nggöini Kalai-e, mandawi mangga sarae, ndede-ku

eli-na rato. Ntjambe kai ba la Kalai: nemba mböto-mböto-ku nahu di penla ra lini

rato, ra-katei dja kai ba ina-n ro kateï kai ba ama-n rato ede mandawi kapa

wadu? Ede-ra lao kai mböda makaringa bune ra-nggahi la Kalai aka-n de. Ringa

kai ba rato, kapóro kai-na la Kalai: lao lèto-p lako ede, waü sara lèto, lao waa-pu

aka sera, ta-kaa kantjore-ku ! Ede-ra lao kai doü mambóto malao waü ro lèto la

Kalai ro waa kai aka sera. Waü mpara rongga di sera, ai na-mbia-r. Nggahi kai

ba rato: na-nljara-ntjuwa-ra kaa-ta la Kalai ake, nai sidi ampo ta-kaa. Ede-ra lèto

pète kai di fuu hadju, dula mena-ra rato labo doü labo-na, nggeè mpara la Kalai

kèse-kèse-na. Makento ba ede, ntika wara mpara ana sangadji Djawa mamade doü

sodi-na, na-nèfa-nèfa-ra, ntika na-lampa di kompe la Kalai. Ede-r nggahi kai-na ana

sangadji ede : e Ijinae, au-tji rawi-mu kandake kai weki-mu ake ? Ntjambe kai ba

la Kalai : nahu ake neè nika labo ana rato, nde pala na kara-kiro mena weki-ku, ede

asal neè mai kamapu kai weki-ku. Nggahi kai ba ana sangadji ede: mai, tjina-e,

nahu mpara ndai matjèpe nggömi nika labo ana rato ede. Nggahi kai ba la Kalai : wali

lowa-n ndede, mai ka-ra ndede-n nahu waü-du mböto rugi-ku ro ana rato ka mai doü

taho weki-n, monlja kantjere, naru honggo-n hampa tini-n, wati-du wara doü masama

labo taho weki-na. Ede-r nggahi kai ana sangadji ede : e tjina-e, kasi ade-mu labo nahu,

mbeï-pu doü sodi-mu ede, weha mena-pu kani-kani nahu ake, tjori-tjori masa-ngganga,

tali-bana balo, here löko tjinde, sambölo songke, tembe songke, tinti kambaya, weha-pu

saraa mena ba nggömi! Ede-r nggahi kai la Kalai: na-waü sara ndede, taho weki-na,

loa-pu nahu ake! Ede-ra loa kai ba ana sangadji ede. Waü mpudu loa, ede-ra runtju

mena kai sa-mena-na kani-kani ana sangadji ede, na-mbeï-du la Kalai, tembe ro

badju la Kalai mampasa-mpasa, ede-ra ndai kani-na ba ana sangadji ede. Ede-ra
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lèto pète kai ba la Kalai ana sangadji ede di liri hadju ra-pète kai la Kalai aka-n

de. Ede mpara dula-na la Kalai di uma-na, na-nggeè-ra ana sangadji ede kèse-kèse-na

di sera. Ntika, bala ai sidi, na-mai-ra rato labo sa-mena-na doü labo-na, wara

nialundu hadju, wara mawaa afi ; raka mpudu di hidi Ia Kalai, ede-ra neè kaa kai-na.

Kanggitja kai ana sangadji Djavva ede: lai-na nahu la Kalai. Nggahi kai ba raio:

ai-na kadee nggahi lako ede, tjoü doü-doü-ra mamai Ijèpe weki-na labo nggómi,

kaa-pu, dambe! Ede-ra kaa kai ana sangadji ede, na-wótu kaparupae-ra tuta-na.

Ede mpara Ijuwa dula mena kai-na di uma-na. Makento mpara ba ede, na-raka-ra

lolu nai waü-ra kaa ede. la Kalai na-kani-kani-ra kani ana sangadji Djawa,

na-lao-ra di amba, waa talima tolu mbuwa labo rafa sa-sonljo. Ede-ra kidi kai-na di

woha amba. Pala wara dja mbóda rato di amba ede. Ede-ra nggahi kai ba mbóda

:

waü-du ara pala ndai-mu watu do woro? Nggahi kai ba la Kalai : iyo, ara-du ndai-ku.

ku-neè lao nggeè ada labo rato. Nggahi kai mbóda: peya sa-doü-na, nahu ku-lao

nggeè ada waü labo rato. Ede-ra lao rai-rai kai-na mbóda makaringa rato. Nggahi

kai ba mbóda : e ruma-e, na-waü-ra mai la Kalai. Nggahi kai ba rato. Tjowa-na binata

mbóda ake, bune pahu-n neè lowa kai-na mai wali la Kalai labo waü-ra mpangi ro

wótu tuta-n! Nggahi kai mbóda: wati tjowa-ku, rumae, na-wara póda la Kalai,

na-waü mpudu kani sambólo songke ro tembe songke, tjori-tjori, talibana bato, kidi wari

anlju aka amba, wara talima ra-waa-n labo au wali kombi di ade sontjo. Ede-ra

nggahi kai ba rato ede : lao ou weya-pu nahu. Ede-ra lao kai mbóda malao ou la Kalai.

Lao kai la Kalai manggeè ada di rato, raka mpa di rato, ou ao kai ba rato: mai,

Kalai-e, au habar do woro ? Nggahi kai ba la Kalai : ai ruma-e, wati-da wara madawara,

masaniki-niki mantau eli, masaniki-niki ndai ngaha ra nóno, masaniki-niki kani ra lombo,

niki ra ndai mena akadawa, wati-du nde weha kai ntewi nggari-na; ake kani-kani ra-mbeï

mena ba ama ro ompu ita ruma-ku, ede mai kakai-na lamada mamai weha ila

ruma-ku, na ipi lingi ade-na labo ita ruma, sa-waü-waü tópo lao rötji, kangampu mpara

dóho, sura kidi mpa, ndede-ku pahu nggahi ama ro ompu ita ruma-ku. Nde ringa kai

ba rato nggahi ra-karongga ba Ia Kalai, ede mpara nangi rato. Nggahi kai rato:

lao bóro weya-pu hadju ndai kaa kai-mu nahu, ku-neè lao sa-doü-na do woro. Ede-ra

lao mena kai mbóda labo doü labo-na mabóro hadju, waü mpara bóro hadju, ede-ra

dula karinga kai-na rato : waü mpudu bóro hadju, ruma-e ! Nggahi kai rato : lao kaa

dóho-pu nahu ndara-s sambia. Ede-ra tjuwa dula mena kai-na. Raka-pu ai mambia,

lao wali kai-na la Kalai, lao ou rato. Ede-ra kaambi kai weki rato malabo mbóda

malabo sa-mena-na ada ra kau-na lao aka sera. Ede-ra udu mena kai hadju masabune-

bune mbóto-n ede, ede mpara kaa-n hadju ede, waü mpudu kaa, taho-ra kaleya-na,

ede mpara Ijuwa-tjuwa nggontju mena-na di ade afi labo-ku neyo ade-n, lao batu

rato ba nfè-na èda rasa woro. Ede mpara tjuwa-ljuwa wolu luta-na, made mpangi

mena ; ndadi ana ro wei-na kawei ba la Kalai, uma ra saladja-n, kampo ro mporo-na

weha mena ba la Kalai. Ede mpara tjumpu-na.
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Mpama pande hadju.

Wara-wara ruwa-n sa-buwa pande hadju, sa-nai-nai lao ngaha-na gadji, raka-na

sa-nai duwa mbuwa rupiya, nde pala na-karinga-ku wei-n sa-buwa rupiya. Nggara

na-pöku sara ai mambia di uma-n, na-mbeï-du wei-na masa ra-gadji-n ede sa-buwa

rupiya, masabuwa rupiya ede na wii-ku di ade póo ra-tero-na di kompe ntjai. Ede

mpa mandai rawi-na ba rahi-na ede sa-ntoi-ntoi-n, sa-buwa rupiya na-mbeï-ku wei-n,

masabuwa rupiya na-wii-ku di ade pöo. Sangge-sangge sara sodi ba wei-n au di

ade pöo ede, nljambe kai ba rahi-n isi köroma mpa di ade pöo ede. Nde pala wara

sa-buwa wakalu, rahi-na ede na-waü-ra lao karawi hadju, ana-na ba pande ede lima

doü-n, wei-n na-wunga nggana toi-n, na iwa-ku ana toi-n ede. Pala wara dja doü

malanda-landa wuwa hadju, ede-ra ou kai ba ana döho-n ede. Waü-ra mai doü

malanda ede di uma-na, na-raho-ra piti labo ina-n. Nggahi kai ina-na : e ana e, wati

romo wara piti, wara isi köroma di ade pöo di kompe ntjai ede, tabai-bai Ija-pu

raho-pu tjempe labo wuwa hadju ra-landa ba wai ede. Ede-ra lao kai ana-n ede

manggahi labo wai: ta-tjempe mpudu wuwa hadju-mu ake labo isi köroma, wara kada

ndai ngguda-mu. Ntjambe kai ba wai ede: indo ndadi au-ku isi köroma, nde pala

nahu kasi ade-ku labo nggömi döho mawaü-ra nangi ake, taho mpa-ni, ta-ljempe-ku-ni,

bakai itji isi köroma ede? Nde nggahi kai ba ina-na ana doü döho ede: wara

ra-tero di ade póo ede, weha toi-pu ba ndai-mu, wai-e, lamada ake wati lowa-ku

luu ba supu iwa-ku ana-ku ake. Ede mpara lao kai wai maweha pöo ede. Ntika

na-èda-ku mpa masa di ade pöo ede, na-neè-ra bini pöo ede ba arupiya, ede-ra

weha saraa kai ba wai ede labo pöo-pöo-n, ndadi sa-mena-na wuwa hadju sa-doku

ede na-mbeï saraa-du ana doü döho ede. Ede mpara wai ede dula-na, na-lampa labo

rai-rai, lao di uma-n. Ntika, na-raka mpa ai mambia, na-dula-ra rahi-n aka-nde, na-

neè-ra wii sai masa sa-buwa rupiya ede di ade pöo; indo kapo pöo ede wati-du wara

èda-n, Ede-ra sodi kai-na wei-na: bakai-ku pöo akedeï ake? Ntjambe kai ba wei-n:

ku-waü-du tjempe kai wuwa hadju ba lamada aka-nde, mai ka-ra ndede-n ana döho-m

na-nangi, neè weli wuwa hadju, nde pala lamada wati wara piti-k, ndadi ku-tjempe

kai-ku isi köroma di ade pöo ede. Ntika na-ringa-mpara ba rahi-na ede nggahi mandede

pahu, ede-ra kapöro kai-na labo wei-na ede, saraka ia ro kamai-na ro na-neè-ku lambo

wei-na ede. Ntjambe kai ba wei-n: ba bau neè kapöro kai-mu nahu? Nggahi kai ba

rahi-n ede : mbuda isi mada-mu nggomi, neè da èda kai-mu katantu au-au-du mawara

di ade pöo ede, ampo-sa masa arupiya ntjau ra-wii ba nahu, na-neè-ra bini pöo ede

ba arupiya. Nggahi kai wei-n: nahu wati lowa-ku tuu ba supu iwa-ku ana toi-k;

makaduwa ori kai-na nggahi ba nggömi, sangge-sangge sara sodi ba nahu: isi köroma

mpa di ade pöo ede. Ndadi wati-du lowa-na nggahi ro kira-kira ba rahi-na ede,

mai ka-ra ndede-n kananu-na: ntjara waü nahu. Ede mpara lao londo-n rahi-na ede,

lao lampa kai-na sa-niki-niki kampo ro sa-niki-niki ntjai, kombi-kombi wara èda angi-na

labo wai raa-mawaa weya pöo-na aka-n ede, nde pala wati-du èda labo-na angi; ede

mpara kananu kai ade-na pande hadju ede; taho mpara, nahu ake, kandadi-ku weki-ku

doü woro. Ede-ra lao ntjonggo kai-na malanta doü, ndai tembe-na, sarowa-na sambölo-na
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malanta mena, ede-ra lao kai-na di uma ruraa-t Nde pala ruma-ta ede na-waü-du

lao nggalo, malai-na-sa ruma paduka mpa mawara. Ede-ra dóho kai-na doü woro ede.

Wara dja doü manggèko sa-buwa ededeï. Nggahi kai ba doü woro ede : lao nggeè ada

toi-pu ba nggömi labo ruma paduka, wara doü woro raa-kakai ba ina ro wai

ndai ruma paduka, kau-na mai karinga: bune santika ari-na ba ruma-ta paduka ede

na-neè mpara nika, ndara-s sangadi kapantja-na, ede kau kai-na mai karinga, ede-ra döho,

sura kidi mpa, lao toi sa-waü-waü èda ro ntanda sama-ku rawi ede. Ede-ra lao kai

doü manggèko, nggeè ada kai ba wara-na doü woro ari luwa raa-kakai ba ina ro

wai ba ita ruma-k. Ede-ra lösa kai-na ruma paduka ede, döho kai-na di lando doü

woro ede. Ede-ra nggeè ada kai ba doü woro: ngilu ro bau-na ina ra wai ita ruma-ku,

bune santika ari ba ita ruma-ku na-neè mpara nika, ndara-s sangadi kapantja-na; indo

kapo sa-waü-waü toi waa weki ita ruma-ku malabo doü woro, möda-ta ntanda ro

tiyo sama rawi madapatu ; makaduwa ori kai-na na-kau-ku dodo kani-kani masa-ngganga

ndai kani-na kapantja ndara-s ede. Ede mpara nangi kai-na ruma paduka ba

ringa-na nggahi doü woro ede ba neè-na nika tjina-na ede. Nde nggahi kai

ruma paduka: wati lowa-ku lao nahu, doü woro, malai-na-sa kani-kani ndai raho-n

ede waa weya-pu ba nggómi. Ede-ra lao weha kai ba ruma paduka tarömo taki

wii kai masa-ngganga, ede-ra kuntji kalösa kai-na ponto ro rante, salepe, bangka(r),

sintji labo sa-mena-mena-na kani doü manika, na-mbeï saraa-ku ba ruma paduka,

na-kau-ku waa doü woro ede: karinga-pu ina ra wai-ku wati lowa-ku lao nahu.

Ede-ra èda wali kai ba doü woro wara taraku ruma sangadji ra-tata mena kai

masa-ngganga. Nde nggahi wali kai-na: na-kau-ku dodo labo taraku, wara-ka ndai

wótu-na ndara sangadi. Nggahi kai ruma paduka: weha-pu taraku ede, mbeï-pu doü

woro ake. Ede-ra weha ro mbeï kai taraku ede, ede-ra dodo kai-na dula, lampa ro

rai kai-na marötji-rölji. Wati-pu sabune ntoi-na dula-na doü woro ede, na-mai dja-ra

ndai ruma-la walu nggalo. Ntika na-èda mpara , wei-na ede, wunga nangi, bonto

weki-n, ndai nggahi kai ruma-t: ba bau nde nangi kai nggömi? Ede-ra ntjambe kai

ba wei-na: wara doü woro ra-kakai ba ina ro wai-ku. Ndadi na-nuntu mena-kuwatu

tampuu-n saraka tjumpu-kai-na. Ede-ra nggahi kai ba ruma-t : bakai-ku doü woro

ede. Nggahi kai ba wei-n : ampo-ya dula-na. Ede mpara ruma-t londo kai-na, weha djara

ra-nente-n udai lao fou kai-na doü woro aka-n de, wati sanawa-nawa-na karai-na djara

ede. Ntika ba doü woro wara èda-na tantoru kalubu di ntjai ede, neè kananu kai-na

:

tantu ndai ruma sangadji mamai fou nahu ake. Ede mpara rai dja-na kapöda-pöda

ade-na. Nde pala wara dja doü matuwa makuta dobu, neè nggahi kai doü woro ede

:

e doü matuwa-e, tantu ruma sangadji mamai ka, tiyo-pu, na-waü-du tantoru saraa kalubu

ka; ringa ba nahu, ruma-ta ede na-ngupa tuta doü matuwa, ndai dompo-n ndai tjoi

waa-n, upa mpuru upa tuta doü matuwa ngupa-na, ampo upampuru tolu mawara, neè

sa-buwa-pu ngupa-na, nggara na-èda sara nggömi, tantu-ra dompo weya-na tula-mu,

na-raka-ra upa mpuru upa; kapo ai ake taho-ra lao-mu rai tjili weki diadefuudobu

masaki, nahu ndai tjèpe-mu panta weya kuta-m ake. Ede-ra batu kai ba ompu ede,

na-rai tjili weki di ade dobu, ndadi siya-ra matjoro-tjoro panta kuta ede. Ntika, wati-p

sabune ntoi-na, ruma-t aka-n de na-raka dja-ra di hidi panta kai kuta ede, ede-ra sodi
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kai ba ruraa-la: wati wara èda-raü doii woro mawaa laraku ro ponte aka-n de?

Nggahi kai ba doü mapanla kuta ede: wara èda-ku doii mawaa taraku labo au kombi

tundu-na sa-ponle nae, na-waü-du lao rai tjili weki-na di ade fuu dobu. Ede-ra

nggahi kai ruma-t: ede bune-ku lowa kai hm labo djara di ade dobu ake, kasi

toi ade nggónii, nenti loi weya-pu djara nahu akel Nggahi kai doü mapanta kuta

ede: laho mpa, nde pala ai-na ngeri, mai ka ndede-n nahu ake na-hido-ra lóko-ku.

Nggahi kai ruma-ta: taho mpa. Ede-ra mbeï kai-na djara, ndadi ruma-t lao luu-ra di

ade nggaro dobu. Waü mpudu luu ruma-t, nente kai-na djara ruma-t ede, lao weha-na

marakani raa-tjili-n aka-n de, ede mpara karai kai-na djara, masatcnggo-tenggo djara

ede rai-na. Indo kapo ruma-la aka-n de na-luu ngaro-ra dei ade dobu ede, labo

wonto-na peda-n, ngupa rero kai-na doü woro. Masabune-bune ntoi ngupa warawinggo-na

ede, ntika na-èda mpara doü ede wunga maru ngèpa-na awa fuu dobu. Ede-ra nenti kai

ba ruma-ta tula-na, nggahi kai ruma-t: he ijilaka-e, ba bau neè lao kahina-hina kai-mu

labo nggahi matjowa putarbalik wei nahu, bakai-ku laraku ro marakani ra-waa-m

aka-n de? Saraa-raa ringa ba ompu nggahi ruma-t ede, na-hera ade-na. Ndei nggahi

kai ompu ede: taraku au kombi, ruma-e, ro marakani au kombi, ruma-e, wodja ra

samba-n mandompa mandoro-n, nggara ku-bade-s sa-ori-ori pahu! Indo kapo asal-na

ndai mai rai kai lamada, na nggahi-ku ba doü aka-n ede, ita ruma-ku mangupa tuta

doü matuwa ndai tjoi waa ita ruma-ku. Na-nuntu mena-ku sa-mena-na raa-nggahi

doü woro aka-n ede watu tampuu-n saraka tjumpu-kai-n. Ede mpara imbi kai ba ruma-ta

nggahi doü ede, na-lósa sama-sama-ra watu nggaro dobu, lao ngupa kai doü mapanta

kuta aka-nde. Raka mpa di hidi ede, ai-n mpara doü mawara wali, kóne-pu djara

na-waü-ra möda wali. Ede-ra ndei hera kai ade-na ruma-t ede, wati-du sa-kali-kali

lowa-n nggahi. Ede mpara lao-na dula di uma-na. Sodi kai ba wei-na: ta-raka-ku

doü woro aka-n ede ro wati? Ntjambe kai ba ruma-ta: raka-ku ba nahu do woro,

pala na-ndiha mantjöki-ku nika ra nggeè-na ari nggómi ede, wati-du wara madawara

sa-niki-niki-n mantau eli, kóne bune santika djara nahu ede na-raho wali-ku wii ba

ina ra wai nggómi, wara-ka mandai nente-na wakatu den<Je-na nai-s ede. Ede

mpara tjumpu-na.

Mpama riyana malabo rido-na.

Wara-wara ruwa-n ompu ro wai, wara tolu-n ana möne-n na-waü-ra nae sampela

mena. Ede-ra nggahi kai ba ana-na masasae: ai ina-e, lao sodi weya-pu lamada ana

wai aka! Ede-ra ntjambe kai ba ina-n: ai ana-e, na-dahu ade-ta lao sodi doii aka,

mai ka-ra ndede-n doü aka na-ntau ra wara. Ntjambe kai ba ana-na : he ina-e, tabai

tja-pu lao tabai-pu, nggara na tarima-si, ruu labo sambeka ita, nggara wati-s tarima-n,

wati dja mpa ndai madja kai-la, sara waü-na doü möne labo doü siwe.

Makenlo-pu ba ede, lao kai ina-na aka wai mantau ana siwe ede. Ede-ra ou ao kai

ba wai ede. Ede-ra so<Ji kai-na : au-tji habar, Ina la Dambe ? Ntjambe kai ba wai ede

:
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mai kai ndai-ku mamai tjafi wombo, kili rafa, kau ba ada-m masasae ede. Ntjambc

kai ba ompu ro wai: sa-kali ade ndai dóho-m, sa-mpuru kali tarima ba ndai-ku.

Ede-ra ntjambe kai ba wai mantau ana móne: kasi-ra ade-mu makaada weya ana-ku

ede, nde pala dódo-ku tani ro neyo-n. Ntjambe kai ba wai mantau ana siwe : wati

wara kóne sa-balae tjoi waa-n, malai-na-sa sake mpa, ljoü-tjoü-<Ju makapóro, landa-ku.

Ede-ra dula kai di uma-n wai ede, na-karinga mena-du ba waü-ra larima ba doü siwe

ro wati wara tjoi waa-na köne sa-balae. Ede-r nggahi kai ba ana-na: lao tarima-pu,

wai, nggahi ede! Ede-ra lao kai-na wai ede: na-tarima mena-du ra-parenla ndai-m

ede, na-tundu kai-du lipi, na-suu kai-du luta. Ede-ra ndadi kai-na parakara sodi angi

ede. Ede-ra lao ölo ra waa kai ana móne wai ede aka uma riyana-n lao nggeè iraru.

Makento-pu ba ede, riyana-n ake mböto sahe-na, ede-ra nggahi kai ba riyana labo

rido: ai ana-e, lao ngèna-pu sahe aka doro! Ede-ra lao kai rido-n malao bali sahe

di doro, kira-kira waü-ra loho, na-dula-ra rido aka-n ede, lao di uma riyana-na. Ede-ra

mbeï ?.o kai öha kai tare ra tonggo mantika-ntika. Saraa-raa hengga karombo, pala

óha hiwa matjampo labo kuu, nira-pu uta-n oi mangge ra-ranu. Ede-ra ngaha kai

ba rido-na duwa pao, tolu pao, ede mpara Ijumpu ngaha-n, rido-n akan de na-lao

wali-ra ngèna sahe-na saraka-ra mbia ai, ampo na-dula, na-bali mena-ku sahe-n, waa

di uma-n, lao kaluu mena-ku di ade parangga-na. Nai sidi ndede wali rawi-na, lao

waa-ku sahe-n di doro, loho, na-dula wali-ra ngaha di uma riyana-na, na mbeï

wali-du óha kuu ro hiwa. Ede ntene mpa rawi-na wai ede mbeï-na ngaha rido-na.

Makento mpara ba ede, na-raka mpara pidu nai, wali-du waü-na siya ba rido ngaha

óha kuu ro hiwa, oi rnangge ndai uta-n, ede-ra hanla kai-na lare malabo tonggo ro

pingga, lóo bate mena kai ba rido-n, na-waü-du mbia sambara-mbura mena pingga

ra mangko labo kapóro-na rido ede, nggahi-na: rawi au maljilaka, wodja ro

samba-n ndake, wara patu doü mahompa ra maki mbeï-mu ngaha óha ro uta mandake

pahu ake? Ntjambe kai ba riyana-na ede: mu-kapóro-ro? Ntjambe kai ba rido-n:

ku-kapóro waü-ni! Bune-tji da kapóro kai-ku labo mbeï-mu hóba kuu ro hiwa labo

fare-mu mawaü-ra bini pila-pila djompa? Ntjambe kai ba riyana-n: ai ake mu-kapóro

palal Ede-ra lèto kai, lao landa aka uma pa. Waü mpara duwa nai tolu nai,

na-ringa mpara habar ba ina-r ama-n ana-na waü-du landa, ede-ra nangi kanggitja

kai ina-na : ai ana-e, indo wara nggahi waü nahu, ta-ngupa-ku doü siwe makalai,

nde pala wati ndede-n ba nggómi, kapo ede ruu ra-tarima sarumbu-m, ana-e ! Makento

mpara ba ede, wara duwa nai tolu nai hela-na, ntika na-nggahi wali mpara ana ba

wai ma<Jiwoha: lao sodi wali weya-pu lamada doü ra-sodi ba sae-ku ede. Nggahi

kai ba ina-na: ai ana-e, ta-ngupa-ku mpa doü siwe makalai, na-landa wali-ku nggómi

peya. Ntjambe kai ba ana-n : lao mpabuwa weya-pu lamada di doü siwe ede, sae-ku

ede ruu ndai-n, lamada ruu ndai-ku. Ndadi wati-du lowa-na nggahi ina-n ede.

Ede-ra lao kai-na raka ina doü siwe ede, ede mpara nggahi-na : nemba mbóto-mbóto-na

ada-m magliwoha, kau-na mai wali tjafi wombo, kili rafa. Ntjambe kai ba ina doü

siwe ede labo saróme salaho-na: taho mpa-ni, nde pala bune santika ra-sake ede

katjiya-ku, tjoü makapóro, landa-ku. Ntjambe kai ba wai ede: na-tarima-ku bune

santika raa-sake ede. Ede-ra ndadi kai-na ro ólo ro waa kai ana wai ede aka uma
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riyana-na. Pala ba riyana-na na-kau wali-du ngèua sahe, na-dula-si ngaha rido-na,

na-mbeï-du óha kuu ro hiwa, ede mpa mandai rawi-na wai ede, sa-nai-nai mbeï-na

ngaha kun ra hiwa. Wara-pu ai sa-nai, wati-da waü-na siya ngaha kuu ro hiwa,

ede-ra tóku ro kapóro kai-na ro ia-r karaai-na riyana-na ede. Makento mpara ba

ede, lèlo ro landa wali kai rido-n ede labo pa. Makento mpara ba ede, na-ringa wali

mpara ba ina ro ama doü móne ede ana-na waü-du landa wali, ede-ra nangi wali

kai wai ede mantjewi-ntjewi ba supu duwa-na ana-na saraa landa mena ba wai mantau

ana siwe ede. Makento mpara ba ede, na-nlau wali mpara neè ana-na maari-ari pöda.

Ede-ra nggahi kai-na labo ina-na : e ina-e, lao sodi wali weya-pu lamada ana wai aka

!

Ntjambe kai ba ina-n : kangampu mböto-mböto, ana-e, lao-ta sodi wali doü ede, ntika

na-landa karuu-ku nggömi, mbóto-pu doü siwe makalai di rasa ake neè lao sodi-ta. Ntjambe

kai ba ana-n : lao sodi weya-pu doü siwe ede sa-waü-waü, ina-e, nggara wati sara sodi

weya-ta doü siwe ede, ku-sambele-ku wöo-ku lamada. Ndadi wati-du lowa-n nggahi ina

ro ama-n ede, ede-ra lao sodi wali kai-na ana wai, tarima ao wali kai ba wai ede

mandinga labo katjiya-na sake : tjoü makapóro, landa ; lao öto ro waa wali kai ana-n ede

aka uma riyana-na. Makento ba ede, na-kau wali-ra ngèna sahe, na-dula-si ngaha, na-mbeï

wali-du ngaha öha kuu ra hiwa. Ntika na-èda mpara pahu öha mandede ede, ntika

na-kananu mpa ba ade-na: ake pala rawi ndai daa waü-na siya ba sae doho-ku ede.

Ede mpara kamidi-na weki-n, wati ngawa-na ngaha, bonto-na tare ede, londo lao-na aka

doro. Ede-ra nggahi kai labo sa-mena-na doü makalai-lai mangèna sahe: he kaman-e,

mai ta-sambele-ku sahe nahu ake, neè pöda ade-ku ngaha sahe. Ede-ra lao waü ro

sabenta-du sahe ede, ede mpara sambele lai-na, na-karaka-du huri-na. Ede mpara

tjuwa-tjuwa puru-na ba sa-mena-na weki-na, bè-du da waü-na ngaha na-kau-ku lemba

waa di uma ndai dóho-na mandinga labo nggahi-na: nai-sa, tjuwa-tjuwa waa döho

öha mangga sa-ponte kabaho, ta-sambele wali-ku sahe romba tuntu aka. Nggahi kai

ba tjina döho-n ede: taho weki-n, kaman! Ede mpara tjuwa-tjuwa dula-n, waa-na

sahe-na di uma-n, na kaluu-du di parangga-na. Ntika ba riyana möne-na na-parèsa-ku

sahe-na ede, wati-du wara-na sa-buwa. Sodi kai-na: bakai-ku sahe ake sa-buwa?

Ntjambe kai ba rido-na : ku-waü-du sambele ngaha, ta-kapóro-ro ? Ntjambe kai ba

riyana-na: wati kapóro-ku, nde pala satoi ba lowa-mu sambele sahe manae ede,

mu-neè sara ngaha sahe, sambele-pu matoi-toi-ni ! Ntjambe kai ba rido-na: sahe toi

ake wati nipore-na, manae ede mampore, ta-kapöro-ro? Ntjambe kai ba riyana-na:

wati kapóro. Bala mpara ai sidi, lao bali kalösa wali kai sahe; waa di doro

mandinga labo nggahi didi wali ba riyana-n : ai-na-ra sambele-mbele wali-nm sahe

ake! Wati köne ntjambe ba rido-na, ede mpara lao-na di doro. Rongga-pu akadawa,

na-tjuwa wara mena-ra sa-mena-na iwa döho-n mangèna sahe. Ede mpara sodi-na:

wara óha ra-waa döho-mu-ro? Ntjambe kai ba iwa-na döho: wara öha sa-ponte

kabaho sa-buwa doü. Ede-ra nggahi kai-na: lao sambele-pu sahe romba aka! Ede-ra

lao sambele, tjuwa-tjuwa tósi ro karaka, tjuwa-tjuwa sanggapi ro sudje-na ade ro

löko-na, dimpa ro talehi-na ro hii nonu ade-na mataho-laho manta ro mpore-na, na-

tjuwa-tjuwa puru-du di afi. Waü mpara mami, tjuwa-tjuwa hengga kai kabaho-na,

ede mpara tjuwa-tjuwa ngaha-n mandinga labo nggahi wali-na rido ompu ede : wara
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óha sewi ta-wii wali-ku, neè ngaha-ta ndara sambia, ta-sambele wali-ku salie nahu

sa-buwa! Ntjambe kai ba iwa dóho-n: ai-na lalehe ade, kuru sumanga óha ake, köne

tolu kali ngaba kai-ku mbóto-na! Ro nggahi wali kai rido ompu ede: wali neè-mu

weli sahe-ro, ku-mbeï mpa ntjera-ntjera Ijoi-na. Ntjambe kai ba iwa dóho-n: neè

weli sahe, sa-bune-tji tjoi-na sa-buwa? Nggahi kai-na: tjóla kai-pu pidu reya sa-buwa-

buwa, nde ai-na tjóla kai-mu pili, tjóla kai-pu ringgi ' Ede-ra sanggu mena kai ba

iwa dóho-n ; nai sidi, sake-na, tjuwa-ljuwa waa mena masa weki-na mambóto ede.

Waü mpara tjuwa-tjuwa ngaha-na, na-tjuwa-tjuwa maru-ra di hawo hadju saraka

mbia ai, ampo na-tjuwa-!juvva kakente. Ede-ra nggahi wali kai ba rido ompu : lao

sambele wali-pu sahe rangga meè aka ! Ede-ra lao sambele ro karaka-na, na tjuwa-

tjuwa puru wali mpudu, bèbè-du da waü-na ngaha na-kau-du lemba, waa mena di

uma dóho-n. Ede-ra tjuwa dula kai-na di uma-n, waa mena-du sahe-na labo tjuwa-

tjuwa lemba-na hii ro pèke sahe akan de. Rongga mpara di uma-na, nggeè ao-du

ba riyana móne-na di ntjai parangga sahe ede labo bila salaho-na. Ntika na-kura

wali mpara duwa mbuwa sahe ede. Ede-ra sodi kai-na: bakai wali-ku sahe ake

duwa mbuwa? Nljambe kai ba rido-na: ku-waü mpudu sambele ngaha, ta-kapóro-ro?

Ntjambe kai ba riyana-na: wali kapóro-ku, nde pala hóba sahe au maduwa-duwa

mbuwa sa-nai? Ntjambe kai ba rido-n: bune-ku da duwa mbuwa kai-na sa-nai labo

mbóto weki lamada dóho mangaha ! Ntjambe kai ba riyana-n : lao sambele ro ngaha-pu

sahe ndoi ndai-mu maupa mbuwa lima mbuwa sa-nai ! Nggahi kai ba rido-na

:

kombi ta-kapóro labo lamada ba sambele weya-ku sahe-ta? Ntjambe kai ba riyana-na:

wati kapóro-ku. Ede mpara tjuwa dula inena di uma-na Nggahi kai-na labo rido-na

:

ai ana-e, ai-na-ra sambele wali sahe, inai ka-ra ndede-n na-deni mpara rawi

ro lao-la ake. Ntjambe kai ba rido-na: wati-du sambele-ku, ama-e! Makento

mpara ba ede, waü mpudu bala ai, na-lao bali kalósa wali-du sahe-na, waa di doro,

raka di doro, ntika na-èda mpara lènga dóho-na manaha-naha mbóto, mangèna

sahe, matjuwa-ljuwa waa mena óha kai ponle kabaho. Ede-ra nggahi kai ba rido

ompu aka-n de: lao sambele-pu sahe aka duwa mbuwa, mai ka-ra ndede-n weki ita

ke na-mbóto ro mandede wali sahe mambui-pu ede tjóla dóho-pu kai mapidu reya

sa-buwa. Ede-ra tjuwa tjóla mena kai-na sahe ede, na-mpoi saraa sahe mawara ede,

ndadi tjoi-na na-tarima mena-du ringgi nljau. Ede-ra sambele kai-n duwa mbuwa,

karaka ro puru kai-na ro tjuwa-tjuwa ngaha kai-na sa-mena-mena-na weki-na mawara

ede. Waü mpara ngaha, tjuwa-tjuwa hari lalóne kai-na, kambata ro paiya kai-na,

waü mpudu tjuwa-tjuwa kadihi-na ade-n, ede mpara tjuwa-tjuwa maru kagóro-n,

Makento mpara ba ede, raka-du wakatu loho, tjuwa bóla mena kai-na, na-lao-ra ndeu

di sori, oi di sori ede na-dei labo-ku nowa katjiri-na. Ede mpara tjuwa-tjuwa babu

kantara-ntuu kai-na, waü mpara ndeu, tjuwa dula mena kai di uma-na; rido ompu

aka-n ede na-dula dja-ra di uma riyana-na. Ede-ra mbeï ao kai óha ba riyana

siwe-na. Ntika na-èda mpara pahu óha mantjewi-ntjewi wali da bae-na, ede mpara

tjoro-ljoro ngaha kai-na ba rido-n, na-paki-ku awa dana neè ngaha ba djanga sarunde-na,

ndadi na-mpoi óha di ade karombo ede. Ede mpara nóno-na, waü mpara ede,

na-dódo-ra labo riyana-na. Nggahi kai ba riyana-na : labo-ra lao-mu, djaga ro sandaka
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kataho-laho-pu sahe-mu ede! Ntjambe kai ba rido-n: iyo ita! Ede mpara lao-n di

uma ndai-na, raka-pu di uma-na, ou mena kai ina ro ama-na, mbeï mena kai-na

ringgi sa-putu nae. Nggahi kai ba ina ra ania-na: ai ana-e, ra-bakai raka kai-mu

ringgi mambóto ndake lalo? Ntjambe kai ba ana-na: midi-midi romo-ra, ina-e,

kamótji-pu ringgi ake, ede pahu kuwasa-na ruma Allahu ta'ala, waü-du rugi la-laba

dja-ra. Makento mpara ba ede, na-raka-ra mbia ai, ede-ra lao kai-na di uma riyana-na,

wati-du wara sahe ndai bali-na. Sodi kai ba riyana-na: bakai mena-ku salie-mu ede,

neè da wara kai èda-ku, kóne sa-buwa ? Ntjambe kai ba rido-na : ku-waü mena-ra

landa. Nggahi kai ba riyana-na ede: ba bau neè lao landa turu karawi kai-mu,

sahe pasaka nggómi-ro, neè lao landa mena kai-m? Ntjambe kai ba rido-na: tjau-

tjaü-ku-ni, sareè-pu ku-landa; mu-kaporo-ro ba supu landa kampoi weya sahe-mu ede?

Ntjambe kai ba riyana-na: wali disa kapóro, ana-e! Ede mpara dula-na riyana-na

ede di uma sama-sama labo rido-na, ede-ra karinga kai ba ompu wai ede : bune

santika sahe-ta, wai-e, na waü mpudu mpoi, wara mpara ndai sambele ngaha-na,

wara mpa ndai landa-na ba rido-mu. Ede mpara lósa kai-na ari luwa wai aka-n de,

malao raka rido-n, ede-ra ia kai-na rido-n ede: matongge ba doü, malóta kamubu ba

doü bune santika nae sepi, sahe ndoi ama-mu-ro, sahe ndoi ina-mu ro, neè kuwasa

sabe ra neè kai-mu sahe nahu ede? Ntjambe kai ba rido-na: Ijaü-tjaü-ku-ni, sareè-pu

ku-landa, mu-kaporo-ro? Ntjambe kai ba wai-na: wati kapóro-ku-ni, nde pala ai ake

ta-mpeè ro ntjóki-ra ba da wara sahe ndai rawi kai-la, maai ake nai-s sidi laotja-pu

kanira toi lewi-ta, na-waiï-ra ipi lalo saki-na! Ntjambe kai ba rido-na: taho mpa-ni.

Makento ba ede, wakalu subu nae, ede mpara lao kai rido-n aka lewi, ede-ra ponggo

bóo mena kai-na fuu aduriya, fuu nangga, fuu nenggi, fuu suntu, fuu intji, fuu

dungga nae, fuu kalo manda, kalo piri, kalo Gowa, kalo mada donggo, fuu öo, fuu

niu, Cu u laa, fuu kölo, fuu karara, raso mena mbóo-na, na-waü-ra kamparumpa kanlaru-

ntoü eli mböo-na, na-pule saraa fuu hadju di ade lewi riyana-n ede. Ntika na-ringa

mpudu ba riyana-n eli mbóo hadju makanlaru-nloü ndede lalo ede, nggahi kai ba

wai : e ompu-e, eli au-tji mawaü kanlaru-ntoü ro mabarubapa ndede lalo aka lewi

aka, lao tiyo tja-pu! Ede-ra lao tiyo kai-na ba ompu ede, raka-pu di lewi, na-èda-ku

na-waü-ra kalau saraa fuu hadju mambóto ede. Ede-ra nggahi kai ba ompu : rawi

au malako ndede, bune mpara pahu-n lewi mawaü-ra ndake pahu-na ake? Ntjihi-ndai-na

nggómi ake pala bia weya-ku luta-mu! Ntjambe kai ba rido-na: tabai tja-pu pala,

ampo-sa sanuru nggómi dóho mambeï parenta kau bóo kanira mena lewi ake, maai

ake mu-kapóro-ro? Ntjambe kai ba riyana-na: wali disa-ku kapóro, nde pala bune

mpara pahu-na lewi na-waü-ra kalau tada mena kóne langi? Ede mpara dula-na

ompu ede, lao karinga-du wai: ai wai-e, na waü-du pule saraa lewi-ta aka, wati-du

wara-na kóne sa-mpuu fuu hadju, raso mena mbóo mbali-elo-na ro mbaru-mbanta-na

ra-boo ba rido-mu. Ringa kai ba wai, ede mpara ia ro baa-na ro nangi kanggitja

ro kanggio-na ba ringa lewi-na waü mena-du mpoi fuu hadju-na. Makento mpara

ba ede, na dula dja-ra rido-na ede di uma. Ede-ra nggahi kapóro wali kai ba riyana

siwe-na. Nggahi kai ba rido-na: mu-kapóro-ro, wai? Ntjambe kai ba wai: wati

kapóro-ku, ana, nde pala ai ake labo-ra dula-mu aka uma ro saladja-mu. Nggahi kai
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ba rido-na: wati neè-ku dula, nggara wali sara dula sama-ku labo ana siwe-mu,

ku-hade kampoi-ku ba nabu. Nggahi kai ba wai labo ompu : laho-ra ba mbeï-ta

ana-la ake. Nggahi kai ba ompu: tjaü-tjaü nggómi, mu-neè sara mbeï, sareè-pu

mbeï-mu. Ede-ra kau-na ana siwe-na ede lao batu doii sodi-n aka uma-na. Rongga-pu

di uma-na, èda kai ba ina ro ama-na na-waü-ra mai, waa doii sodi-na di uma-na,

sodi kai ba ina ro ama-na: au supu-na neè èda kai-mu mai ndake dóho. Ede-ra

ntjambe kai ba ana-na, na-nuntu weya-du walu lampuu waii-na, mbeï ba riyana-na

ngaha óha kuu ra biwa malao lalo sambele ro landa-na sahe ro kau-na kanira lewi

:

ede-ra waü-ku kanira weya, ede-ra katèsa-kai-na nami dóho ake! Maai ake lao weba

weya-pu Ijèpe lebe ro doii matuwa-tuwa duwa ra tolu-na ndai makanika lamada

dóho ake! Ede-ra ou kai Ijèpe lebe ro doii matuwa-tuwa kanika kai siya. Makento

mpara ba ede, na-lao weli ro kalósa wali-du sae-na duwa-na raa-landa ba wai riyana-n

ede ba supu ra-kapóro-na, ede-ra tjóla kai-na labo doii maraweli-n makai masa ra-tjoi

sahe aka-n ede. Mai tjitjompe, lao galu-ku dana tjompo. Ede-ra tjumpu-na.

Mpaina la Bango.

Wara-wara ruwa-n la Bango, na-nggahi labo ina-n: ai ina-e, lao sodi weya-pu

nabu ana wai aka! Ntjambe kai ba ina-na: ai ana-e, na-dahu ade-ta lao di doii aka,

mai ka-ra ndede-na doii aka na-nlau ra wara. Nggahi kai ba la Bango: labai-bai-pu

lao, ina-e, simpa-simpa wara kasi ade-na ompu ro wai ede labo ita dóho, ndede

waü-ku sara-na doii móne labo doü siwe. Makento mpara ba ede, lao kai-na wai

ede aka ina doü siwe ede, raka mpara di uma-na doü siwe ede, ou kai ba wai, kau

dóho, na-sodi-du: au kombi habar mai kai wai ake? Ntjambe kai-na: iyo, habar

taho, nemba mbólo-mbólo-na ada-mu la Bango, kau-na mai tjati wombo, kili rafa.

Ntjambe kai ba ompu ro wai : taho weki-na, ndonta-ra bune santika la Bango, kóne

bune santika lako sa-dompo ro wawi sa-dompo na-mai tiri weya-si tada-ku, ede-ra

ruu-na ana-ku ede. Ede-ra tarima kai-na la Bango, ede mpara dula kai-na di uma-na

wai ede, na-karinga-du ompu ro la Bango ba waü-ra kasi ade doü matarima-na,

ede-ra-pehe kai la Bango: he ana-e, na-mbóto sara-na ro lampa rawi-na doü masodi

siwe, nggara mu-èda-si riyana móne-mu ro riyana siwe-mu madóho, ai-na lampa

rumpa-mu ro kataho-pu lembe-mu ro babu-pu weri-mu, ai-na simbilomboro au-au-du

rawi ai-na ngèna kau ro rundu ro mandede wali mpa, mu-lao sara weha hadju kaa,

dompo kasama dampa-ku, ampo mu-pète kataho-ku, ampo mu-lemba-ku, nggara mn-raka

sara uma lóo kanari-nari-pu, ndede-ku sara-na doü masodi siwe. Ntjambe kai ba la

Bango: taho, ina-e. ai-na lalehe ade-mul Makento mpara ba ede, lao-na waa ro ólo

la Bango di uma riyana-na malao nggeè nuru, ede mpara nggeè la Bango. Wara-ra

upa nai lima nai, nggahi-ra riyana-na: ai ana-e, lao toi-ra weha hadju kaa! Ede

mpara lao-na, raka-pu di doro, ede-ra weha kai-na hadju sa-mpuu mawaü-ra made

mbangga, ede mpara tundu kai-na labo fuu-fuu-n labo sanga-sanga-n labo amu-amu-n,
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waa-na aka uma riyana-na. Bongga-pu di uma-na, lóo bate kai-na hadju ede, kaken te

mena-ra ade-na riyana möne ro riyana siwe-na, maringa eli hadju makabapa ra-lóo

bate ba la Bango. Nggahi kai ba riyana-na: doü wodja ro samba-n pala ake!

Bune-ku pahu-na tundu mbanla kai-na hadju malabo amu ro sanga-n ake? Nde pala

nggahi karuru mpa ndai-na labo wai. Ede mpara neè-na la Bango èse uma, ede-ra

hanta weya kai öha ba riyana siwe-na, ede-ra ngaha kai ba la Bango, na-mpoi mena

óha sa-karombo nae labo tambèlja sa-karaku. Waü mpara tjumpu ngaha, ntika na-mai

mpara ura manae. Nggahi kai ba riyana-na: ai ana-e, neè ntjimbi-ntjimbi tja-pu ati

uma-ta ake, na-waü-ra ipi lèngi-na, ede-ra neè kai-na la Bango èse tadja, kataho

mena kai-na di bè-du malèngMèngi. Makento mpara ba ede, na-dódo tja-awa-ku,

na-èda-ku doü sodi-na wunga bore-na loi, na-kanteya mena labo lawili-wili-na. Makento

mpara ba ede rai londo kai la Bango, lao aka uma ndai-na, na-nggahi labo ina-na

:

hai ina-e, doü matuwa tjilaka póda nggómi ake! Ba bau-si da ila toi kai-mu

isi mada-m labo doü siwe aka? Ntjambe kai ba ina-na: ba bau-si neè nggahi

ndede kai-mu. Nggahi kai ba la Bango: »ba bau, ba bau" nggahi nggómi, wati

ila-mu isi mada-mu, doü mampóso barakamate duwa mbuwa waü manggeè ndenla

di lawili-na, bune santika nae tjanggi nae-na sa-buwa-buwa ! Ntjambe kai ba ina-na:

e Ijilaka Bango-e, mampula kagóko, lai-na mposo barakamate ede, ede-ra tangara kai

susu-ku ngara-na, na-ndede mena nami siwe. Ntjambe kai ba la Bango : lao kawei-pu

ba ndai-mu, ina-e, wati tjaü-ku ba nahu doü mawaü-ra mbara-mbuntu lawili ndede-n.

Ntjambe ka ba ina-na: sareè-pu, wati sara tjaü-m, lao-ra ngupa ba ndai-mu doü siwe

mataho: Ntjambe kai ba la Bango: iyo-ra, ku-lao ngupa-ku ba ndai-ku, nde pala

doü siwe mabune-tji ndai ngupa ? Nggahi kai ha ina-na : ngupa-pu doü siwe mamidi

ro maü. Ede-ra lao kai-na la Bango ngupa doü siwe. Sabune-bune-du nloi lampa-na

ede, ntika na-èda mpara doü siwe mawaü-ra made sambanta di woha ntjai, ede-ra

lao raka kai ba la Bango. Kananu ade-na: ake-ku ngau-na doü siwe mamidi ra

maü nggahi ba ina-ku aka-n de. Ede mpara tundu mbanta kai ba la Bango, waa-na

aka uma-na, na-lao tóho lalo-ku di ade bili-na, ede-ra waa kai-na nuntu ro hari

lalóne ro koi kai-na ba la Bango. Makento mpara ba ede, na-ringa mpa ba ina-na

hari ro lalóne la Bango di ade bili-na, ede-ra luu tiyo kai ba ina-na. Ntika na-èda

mpudu timba manusiya, nggahi kai ba ina-na: hai tjilaka Bango-e, mampula sampake,

wara patu-tji mai waa kai-mu timba manusiya ake? Lao waa kadula-pu doü mamade

akel Ede-ra ntjambe kai-na ba la Bango: ede raa-sanuru nggómi makau ngupa doü

mamidi ro maü, ake na-waü-du wara doü siwe mamidi ra maü, mu-kau-ku lao kadula

wali! Ede doü mabune póda-tji ndai ngupa? Ntjambe kai ba ina-na: ngupa-pu doü,

makambera ro makatjaru! Ede mpara lao tundu kadula wali kai ba la Bango timba

aka-n de, kadula-du di hidi-na. Makento mpara ba ede, lao ngupa wali kai-na doü

siwe makambera ro makatjaru, wati-pu sabune lampa-na, ntika na-èda mpudu doü

mamade wali waü-ra anga asa-n, kadora mada-n. Nggahi kai ba la Bango: he

amantjawa-e, ntoi waü-du kau-na ngupa ba ina-ku doü makambera ro katjaru, ampo

ake ntumbu labo-ku, mai-ra ku-tundu-ku waa di uma-ku. Ede mpara tundu mbanla

wali kai-na timba ede, na-waa-du di uma-na, rongga-pu di uma-na, ede-ra lèto ro
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baba kai di rii woha-na, ede-ra waa kai-na hari Ialóne ba la Bango. Makento mpara

ba ede, nlika na-iyu mpudu woü mbai, ede-ra luu tiyo kai ba ina-na, na-èda-du

timba manusiya raa-lèto ro pète di rii woha ba la Bango. Nggahi kai ba ina-na: e

Bango-e, matongge ba doü-e, manipula sainpake, wara-tji patu niai waa kai-mu di

nma doü niawaü-ra mbai katinti ndake? Lao paki-pu ro lao ngguda-pu! Ntjambc

kai ba la Bango: doü niatuwa tjilaka pöda pala ake, sa-mena-mena-na raa-rawi nahu

wati wara-na manljihi ! Ede-ra lao waa kai ba la Bango ro ngguda-na doü ede.

Makenlo mpara ba ede dula kai-na di uma-na. Ntika na-pótju mpara wai ede, ede

mpara nggahi ba la Bango: na-waü-ra mbai wai ake! Ede mpara randa-na: mai

lao ngguda-ku wai ake, na-waü-ra mbai woü-na ake! Ntjambe kai ba wai: e Bango,

matongge ba doü-e, wati-pu made-ku nahu ! Nde pala ba la Bango na-randa mpabuwa-ku

wai ede ba waü-ra mbai-na, raka mpara di sera, diki waü kai-na wai ede kai ai

humpa, ede-ra ngari weya kai-na rade-n, waü mpara tjumpu, randa kaluu kai-na

wai ede, na-umbu-du di ade rade-na. Makenlo mpara ba ede, dula kai-na la Bango

aka uma-na, pötju wali-ra ama-na. Nggahi kai la Bango : ina ruma-e, na-waü-ra mbai

wali ama-ku ake, taho-ra ba lao-ku didi wali. Ede-ra lao randa sipasau kai-na

ama-na : ai Bango-e, wati-pu made-ku nahu ake, woü mbai pótju-ku nèe iyu ba

nggomi ede. Nggahi kai ba la Bango: pötju au-tji, ra-nggahi ba ina-ku, na-waü sara

mbai, ede lao umbu-ku. Ede-ra umbu wali kai-na. Makento mpara ba ede, na-

pötju wali mpara ndai-na, ede-ra nggahi kai-na ba la Bango : toba-toba, waü-du mbai

wali ndai-ku ake! Ede-ra ngari wali kai-na dana, waü mpara dei kira-kira hampa

wöo-na. ede mpara londo baboe kai ndai-na, na-umbu-du weki-na hampa wöo-na.

Makento ba ede, raka mpudu ba ai mangadi, wara doü mampanga duwa-na maneè

lao mpanga, ede-ra lampa kai-na watu ede. Ntika na-hina-du rempa weya tuta-na

la Bango. Nggahi kai la Bango: ida, tjoü-tji malampa rumpa weya koha tuta doü

ake? Ntjambe kai ba doü mpanga ede: tjoü-tji ake? Nggahi kai la Bango: nahu

la Bango, ku-waü-ra mbai, ede ndai umbu kai weki-ku ake. Nggahi kai ba doü

mpanga: mu-turu karawi-ku nggomi ba lowa-mu umbu samori weki-mu, mai-ra

ta-lao kudu mpanga labo nahu! Nggahi kai ba la Bango: taho weki-na, nde pala

heè ro hanta waü-pu nahu ake! Ede-ra heè ro hanta kai ba doü mpanga ede,

ede-ra lao kai-na mpanga tolu-tolu-n ede. Raka mpa di uma doü, nggahi kai doü

mpanga ede; ndake-ku, Bango-e, nggomi maneè èse uma, nami duwa neè maao-na

watu awa. Nggahi kai ba la Bango: taho mpa-ni, nde pala au-tji ndai weha?

Nggahi kai ba doü mpanga ede: weha-pu, wara-si iyu-mu matani-tani! Ede-ra neè

kai la Bango. lao hanta rero kai-na isi uma doü ede. Ntika na-hina-du hanta wadu

riha: ake-ku, ngau-na, kau-na weha matani-tani. Ede-ra tundu mena kai ba la

Bango, nggahi kai-na: ake, rótji toi, ao-pu, tani pöda, ake! Ede-ra ao kai ba doü

mpanga ede, na-èda-ku pala wadu, ede mpara paki-na : he Bango-e, ndai au-mu kalondo

kai-mu wadu riha doü ake? Nggahi kai ba la Bango: ede-ra nggahi nggomi döho

mpa makau weha kadale matani-tani, indo kapo ai ake mabune wali-tji ndai weha?

Ntjambe kai ba doü mpanga ede: he tjilaka Bango-e, ai-na nggahi kanae-nae lalo-mu,

na-bóla doü mantau uma peya ede, lao-ra tiyo, wara-si èda-niu mabura-bura maneyo

VERH. BAT. GEN, UV1II. 3



54 JBIMANEESCHE TEXTEN.

ede, weha waa kalondo-pu! Ede-ra lao wali kai la Bango madaro rero. Ntika

na-hina-du daro kula, ede mpara hanta-na, ntika na-hengga mpara. na-èda-ku na-

waü-ra bura-bara, nggahi kai ba la Bango : ake-ku, kira-ku, raa-nggahi-na mabura-bura

aka-n de. Ede-ra pohu waa kai-na. Baka mpudu di ntjai, nggahi kai ba la Bango:

ake ao rótji-pu, ake! Ede-ra ao kai ba doü marapanga ede. Ntika na-èda mpara

kula na-waü-ra bini ba wolo mawaü-ra meda, nggahi kai ba doü mpanga: he tjilaka

Bango-e, ba ndadi au kai-mu wunta ro wolo neè-na medi ba wai mantau uma aker*

Nggahi kai ba la Bango: ede mbeï ngowa katupa-tupa ro kantiri-ntiri-pu nahu, au

póda-lji ndai weha? Ntjambe kai ba doü mpanga: he tjilaka mampula-e, weha-pu

wara-si èda-mu makala-kala ngganga ede ! Ede-ra lao kai-na daro rero, wati wara

èda-na makala ngganga, ede-ra londo kai-na awa santjaka riha. Ntika na-èda mpudu

kaleya-leya-na afi ra-umbu ba doü di riha, ede-ra lao raka kai-na ro keha kai-na

afi ede, na-gendo mena-du kamaa afi ede di ade tembe-na sa-ponte nae. Ede-ra lao

kai-na, pala tembe-na ede ngaha-ra ba afi, mabu kai-na kamaa ede watu tembe-na,

sa-kali-kali mabu kamaa, nggahi-ra la Bango »ede awa-du sa-kabore", sa-naru ntjai

dja nggahi la Bango » ede-i awa-du sa-kabore". Makento mpara ba ede, na-kakente-ra

doü mantau uma, na-ringa-du nggahi doü »ede awa-du sa-kabore", ede-ra katjoü ro

sodi kai ba doü mantau uma: tjoü-tji ede? Ntjambe kai-na: nahu la Bango. Nggahi

kai doü mantau uma: au-tji rawi-mu mai di uma nahu labo ai mangadi ro ai

marindi? Ntjambe kai ba la Bango: nahu ku-mai mpanga. Binga ba doü labo-na

mampanga aka-n de waü-du kakente doü mantau uma, ede mpara tjuwa rai mena-na,

ndadi la Bango wara èse uma doü ede. Ede-ra kaa kai-na ilo ba doü mantau uma

ede, nggahi kai-na labo la Bango: au-tji ra-mpanga-mu ? Ntjambe kai ba la Bango:

tampuu-mpuu-na na-nggahi-ku ba iwa-ku »daro-pu wara-sa matani-tani", ede-ra daro

rero kai ba nahu, raka-ku niatani, lao mbeï kai ba nahu, nlika na-paki ao-ku,

na-nggahi-ku «ndadi au kai-mu wadu riha ake, lao weha-pu mabura-bura ro maneyo-

neyo"; ede-ra lao daro rero wali kai ba nahu, ede-ra hina hanta kai-ku maneyo,

donggo ro mbeï kai-ku; ntika na-nggahi wali-ku »ba ndadi au-mu weha kai-m

wunta ro wolo di ade kula ro tewu wai ake, lao weha-pu makala-kala ngganga";

ede-ra daro rero wali kai ba nahu, lao lalo awa riha, ku-èda-du makala ngganga,

ede-ra gendo saraa kai ba nahu; ntika na-mabu tambara-mbuwa mpa sa-kabore-bore

sa-naru-naru ntjai, na-waü-ra iha mena kóne tembe-ku. Ndadi sa-mena-na doü

mantau uma maringa-na nggahi la Bango, wati-du wara kapóro-na, malai-na-sa

tjuwa-tjuwa hari linti maringa weya rawi la Bango mampanga. Ede-ra nggahi kai

ba doü mantau uma: ai Bango-e, ede-ra lao-mu mpanga, mai-ra ta-nggeè sama-ku

labo nahu! Nggahi kai la Bango: taho weki-na. Ede-ra nggeè sama-sama kai-na labo

la Bango. Ntika na-èda mpudu parange la Bango na-kou ra romo, ede-ra tjaü ro

imbi kai ade ba doü mantau uma ede. Makento mpara ba ede, doü mantau uma

ede na-neè lao ngguda oma-na, nggahi kai-na labo la Bango: e Bango-e, nami tlóho

ake neè lao ngguda oma, sandaka-pu uma ba nggómi ro ndede wali bune santika

ari-mu la Keu ake loru kalaho-taho-pu, na-raka sara djangka ndeu-na, kandeu-pu,

nde pala ai-na kandeu kai oi busi, karana-rana toi-pu oi! Nggahi kai ba la Bango: -
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taho weki-na. Ede-ra tjuwa lao mena kai-na di oma-na. Makento mpara ba ede,

raka-pu djangka ndeu-na, ede-ra lao kai-na kapana oi, waü-ra taho mbobo-na, na-ura

kai-du katowa ra-mbale kandeu kai la Keu ede, waü mpudu ede, !ao weha kai-na

la Keu, ede mpara lao kandeu-na, na-tjompo saraa-ku di oi mapana di ade katowa ede.

Makento mpara ba ede, made kai ana doü ede, na-waü-ra talólo mena huri-na, duwa

kali tolu kali tjompo-na di ade katowa, ede mpara weha-na tembe ponte ra kataho

kai ana doü ede, na-wii wali-ra di ade padjo-na. Makento mpara ba ede, na-dula

mena-ra ina ro ama-n la Keu ede, na-sodi-du la Bango: waü-du kandeu-mu-ro ari-mu

aka-n ede? Nggahi kai la Bango: waü-du kandeu ba nahu kai oi pana, nde na-tjaru

malai-ku iyu-na maru-na aka-n de mpa, saraka ake wati kakente-kente-na. Ede-ra

lao tiyo kai ba ina-na ba neè-na mbeï susu. Ntika na-èda mpudu ana-na ede na-waü-ra

bura kalasa ba supu rótjo tandamba huri-na, na-waü-ra made, ede mpara nangi

kanggitja ro kanggio kai ina ro ama-na ba èda-n ana_na waü-ra made. Ede-ra lao

lambo ro pala kai-na ro katèsa-na la Bango, wati-du kau-na nggeè di uma. Ede-ra

londo rai kai la Bango, lao peso weki-na. Ede-ra umbu ro kataho kai ana-na ede.

Ede mpara tjumpu-na.

Mpama salie.

Wara-wara ruwa-n wara sa-buwa sithe na-waü-ra mpèke bange póda-pöda. Makento

mpara ba ede, na-èda mpara angi-na labo Ama Metjo. Nggahi kai ba Ama Meljo: e

Ama Seho-e, ba bau-si, nggómi, waü-ra mpèke ndake lalo kai-mu? Ntjambe kai ba

Ama Seho: ai Ama Metjo-e, bune-ku da mpèke kai nahu labo ngaha-ku wati romo

ntjihi-na. Nggahi kai ba Ama Metjo: mu-ngawa-si sake labo nahu, nahu masanggu-na

kampore. Nggahi kai ba Ama Seho : au-tji pahu-na sake ede ? Nggahi kai ba Ama
Metjo: nggara mu-waü-si mpore, ku-ngaha weya-ku ade-mu. Nggahi kai ba Ama
Seho: taho weki-na. Nggahi kai ba Ama Metjo: nggara ndede sara, mai-ra lao

batu-pu nahu ! Ede-ra lampa batu kai ba Ama Seho, raka mpudu di lewi doü manggari

póda-póda, ede-ra luu kai-na di ade lewi ede, na-kau-du ngaha mena Ama Seho isi

lewi doü ede, na-tonggu-du ba ndai Ama Metjo. Makento mpara ba ede, na-mai

mpara doü mantau lewi ede, ntika na-èda mpudu Ama Seho na-waü-ra ngaha kapule

mena isi lewi ede, ede-ra lao weha kai-na ba doü mantau lewi ede hadju wara

ia-ndupa naru-n, nae-na bune santika antju
- Ede-ra luu kai-na, na-neè-ku lao pala

Ama Seho, na-deni mpara di Ama Seho, ntika na-èda-du Ama Meljo na-waü-ra anga

asa-n, kadora mada-n, nggahi kai ba doü mantau lewi ede : he wodja ra samba-n-e

!

Ede mpara rai lösa-na walu lewi ede, wati-du disa-na köne tjetji lewi-na ede.

Ndadi Ama Seho na-taho mpara ade-na ngaha, toko masambia-mbia ai; na-raso taho

isi lewi doü ede. Ede mpa ndai rawi-na Ama Metjo labo Ama Seho, di bè-du lewi

ro nggaro doü manggari-nggari, ededeï-ra waa kai-na Ama Seho. Makento mpara

ba ede, wati-pu sabune ntoi-na, ede-ra mpore kai-na, bune kapenta kontu-na Ama
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Seho ede. Nggahi kai ba Ama Metjo: he Ama Seho-e, mu-waü-ra mpore, èda ba

nahu, nggómi ake, maai ake mbui-pu kawara-mu-ro raa-sake-mu? Ntjambe kai

ba Ama Seho: iyo, ku-kawara-ku bune santika raa-sake-ku. Nggahi kai ba Ama

Metjo: maai ake ku-neè-ra ngaha weya ade Ama Seho ede. Ntjambe kai ba Ama
Seho : taho weki-na, nde pala ku-raho toi tempo saraka nai sidi. Nggahi kai Ama
Metjo : taho weki-na. Ede-ra diki kai Ama Seho ai mangadi ede, nde pala wati-du

wara romo midi ro sana ro taho ade-na sa bala ai ede, ntika wakatu subu nae,

na-rai wento kaipi-ra weki-na, ede-ra mbisa laratóbo kai ai pangaro raa-diki kai ba

Ama Metjo. Ede-ra rai kai-na sa-wale-wale ade-na, rai lao di ntiri, na-lao raka-ku

sangadji bada. Rongga-pu akadawa, nggahi kai-na: e Ama Bedo-e, horu toi-pu nahu

ake, na neè-ku ngaha weya ade-ku ba Ama Metjo ! Nggahi kai ba Ama Bedo : au-tji

supu-na neè ngaha kai-na nggómi ? Ede-ra nuntu weya kai-na watu tampuu-mpuu-na

ra-sake ro kampore ba Ama Metjo. Waü mpudu ringa ba Ama Bedo : wati

disa-ku inga ro horu nggómi, mai ka-ra ndede-n ndai nggómi waü mantjara, kapo

ai ake tabai-bai tja-pu lao raka Ama Gedjo, da sumpu dana ka-ku ngeè kai-na. Ede-ra

rai wali kai-na, lao da. Makento mpara ba ede, lao tiyo ba Ama Metjo, wati-du

wara-na Ama Seho aka hidi-n saraka waü-ra bisa ai pangaro ra-diki kai-na. Ede-ra

lao fou batu kai-na raa edi Ama Seho ede, malao lalo aka nggeè kai Ama Bedo.

Ede-ra sodi kai ba Ama Metjo : ai Ama Bedo-e, wati wara èda-mu Ama Seho aka-n

ede ? Ntjambe kai ba Ama Bedo : wara mai raka-na nahu, na-mai raho horu weki-na

ba supu neè ngaha weya ade-na ba nggómi, nde pala ba nahu wati disa-ku inga ro

horu, mai-ka-ra ndede-n ntjara waü ndai-na ; maai ake na-waü-ra lao raka wali Ama
Gedjo-ku nggahi-na. da sumpu dana-ku nggeè kai-na, lao batu rótji-pu akadawa

!

Ede-ra lao kai Ama Metjo. Ndonta wali-du Ama Seho, na-raka-du di Ama Gedjo.

Nggahi kai ba Ama Gedjo: e Ama Seho-e, au-tji lalehe-mu nggómi ake, na-waü-ra

ndeu saraa ba howi sarumbu-m ake? Ntjambe kai ba Ama Seho: ai Ama Gedjo-e,

inga sa-waü-waü-pu nahu, nggara wati sara kasi ade nggómi, wati-du sala-sala-na

made nahu ai-nai-n ake. Nggahi kai ba Ama Gedjo: au-tji lampa rawi nggómi?

Nggahi kai ba Ama Seho: nahu neè ngaha ba Ama Metjo ade-ku. Nggahi kai ba

Ama Gedjo: au-tji supu-na? Ndadi na-nuntu weya kai-du sa-mena-na raa-lampa

rawi-n labo Ama Metjo. Nggahi kai ba Ama Gedjo: e Ama Seho-e, wati disa-k inga

ba nahu, lao raka tabai tja-pu Ama Barewo, do sumpu dana-ku nggeè kai-na. Ede-ra

wari wali kai-na weki-na, rai lao do ntjau-ntjau, malao raka Ama Barewo. Ndonta

wali-du Ama Metjo aka-n ede, na-raka-du di hidi Ama Gedjo, ede-ra sodi kai-na:

wati wara èda-mu Ama Seho aka-n ede ? Ntjambe kai ba Ama Gedjo : wara ampo-ya

aka-n ede, na-mai raka-ku nahu, na-raho-ku inga labo- nahu ba supu neè ngaha ba

nggómi, nde pala nahu wati disa-ku horu ro inga siya, mai ka-ra ndede-n ntjara

waü ndai-na ; maai ake na-waü-ra rai raka Ama Barewo, do sumpu dana ka-ku nggeè

kai-na. Ede-ra rai batu wali kai-na ba Ama Metjo. Ndonta wali Ama Seho aka-n

ede, raka-du di Ama Barewo, ede-ra nggahi kai-na: inga tópo toi-pu nahu ake, ku-

made-ra, wati sara kasi ade nggómi, na-hade-du ba Ama Metjo. Nggahi kai ba Ama

Barewo: au-tji raa-ntjara»mu ? Nggahi kai ba Ama Seho tampuu lampa rawi saraka



BIMANEESCHE TEXTEN. 37

tjumpu-kai-na parakara-na labo Ania Metjo. Nggahi kai ba Ama Barewo: nggara

na-ndede-sa, wati disa-ku horu ba nahu, mai ka-ra ndede-na ntjara waü ndai-mu

nggómi, maai ake lao raka tja-pu Ama Kambeo, ele sumpu dana ka-ku nggeè kai-na.

Ede-ra rai wali kai-na lao ele. Ndonta wali-du Ama Metjo, na-raka-du hidi Ama

Barewo, ede-ra sodi kai-na: e Ama Barewo-e, wati wara-na Ama Seho aka-n ede?

Ntjambe kai ba Ama Barewo: wara aka-n ede, na-mai raho horu-ku weki-na, nde

pala ba nahu wati disa-ku horu, mai ka-ra ndede-n ntjara waü ndai-na; maai ake

na-waü-ra lao raka Ama Kambeo. Ede-ra rai batu wali kai ba Ama Metjo. Ndonta

wali-du Ama Seho, na-rongga mpudu di Ama Kambeo: e Ama Kambeo-e, inga tópo

toi-pu nahu ake, ku-made-ra ngaha ba Ama Metjo, mai ka-ra ndede-n na-waü-ra

ipi hompa ade-ku marai lao di, lao raka-ku Ama Bedo, rai lao da, lao raka-ku Ama

Gedjo, rai lao do, lao raka-ku Ama Barewo wati wara makasi ade inga ro horu nahu

ake, maai ake ndonta-ra wara waü kasi ade-mu, kóne pöda mpowa wati, ku-raho

ntene-ku sa-waü-waü kasi ade-mu labo nahu. Ntjambe kai ba Ama Kambeo: ai

Ama Seho-e, köne-pu Ama Bedo ro Ama Gedjo ro Ama Barewo manae ro madèse,

mapatu ndai bae-na ba Ama Metjo, wati disa-na horu, ai-na-ti mpara nggahi wali

bune santika nahu matoi ake neè mawaü-na ao Ama Metjo ede; nde pala mu-waü-ra

mai wii weki labo nahu, nahu-ra neè mainga-mu kai masawaü-waü, mai kidi kamidi-pu

weki-m di kompe talaga ake! Ede-ra batu kai-na ba Ama Seho, kidi-na di kontu

Ama Kambeo di kompe talaga Makento mpara ba ede, na-èda-du tantoru kalubu

rai kai ba Ama Metjo, wati-pu sabune rai-na, na-raka-ra di kompe Ama Kambeo.

Ede-ra nggahi kai ba Ama Seho : e Ama Kambeo-e, nggahi kantiri-ntiri-pu labo nahu,

nggara wati sara waü-mu horu nahu, ku-lowa kumpidi rai peso waü weki-ku.

Ntjambe kai ba Ama Kambeo: he kapu-kapu romo-pu sanuru-mu ede, midi romo di

kontu nahu ake! Makento mpara ba ede, ede-ra mai raka kai-na ba Ama Metjo

mandinga labo nggahi-na : e Ama Kambeo-e, tjöo tja-ara-pu Ama Seho ede, neè-ku

ngaha weya ade-na, mai ka-ra ndede-na na-waü-du tjumpu ra-sake-na labo nahu

mandinga-ndinga wali ku-waü-ra ipi hompa-ku malao ngupa rero siya, maai ake

hori tja-ara ndake-pu, ku-ngaha sipa-sipa weya-ku sarumbu-na! Ntjambe kai ba

Ama Kambeo : he Ama Metjo, ai-na neè-mu mbóto nggahi ro rawi ara nahu ake,

mai ka-ra ndede-n na-lai-ra djama maulu labo djama ake, di maulu-ulu-na mbeè ndai

ngaha ba matja, djama ai ake na-waü-du wari ba Allah ta'ala, matja ndai ngaha

ba mbeè; nde pala wati sara imbi-mu, mai tiyo tja-pu di ade talaga ake iwa nggómi

dóho waü-ra ngaha ba nami! Ringa kai ba Ama Metjo nggahi Ama Kambeo, ede-ra

lao tiyo kai-na di ade talaga ede. Ntika na-èda mpudu ninu ndai-na Ama Metjo di

ade talaga ede, katjai ba Ama Metjo iwa ndai póda-na ra-waü-ra ngaha ba Ama
Kambeo. Ede-ra nggahi kai ba Ama Metjo »wodja-r samba-n, mandompa mandoro-na"

labo rai-na kapöda-pöda-na ade-na ba supu dahu-na ngaha ba mbeè. Waü-ra pila-pila

mbuwa kombi sera raa-sapa-na, ede mpara èda-na sa-buwa fuu hadju manae ro

malenggo, nde pala fuu badju ede mbóto bóte èse elo-na, ndadi Ama Metjo, na-sanawa-ra

kalalo kai-na hompa-na. Masabune-bune ntoi sanawa-na ede, saraka wati-du lowa-na

londo ngupa ngaha böte èse elo hadju aka-n de ba supu dahu-na labo Ama Metjo.
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Ede-ra mafaka kai bóte dóho ede : taho-ra ba rödjo-ta Ama Metjo ake. Nggahi kai

ba lènga dóho-na: iyo, taho póda weki-na, ta-ródjo-ku, ta-lowa kudu pehe angi ro londo

ngupa ngaha. Ede-ra rödjo kai-na: he Ama Metjo, Ama Metjo-e, bakai-tji ra-pöku

kai-mu? Ringa kai ba Ama Metjo, ede-ra ntjambe kai-na ro na-nuntu kai-du watu

tampuu waü-na saraka tjumpu-kai-na parakara-na labo Ama Seho ro masaraka nggahi

ra eli Ama Kambeo. Ntjambe kai ba Ama Batu: e Ama Metjo-e, kananu ba nami

dóho, wati-du Wara-na sa-mena-na matangara kai binata di ade duniya ake mawaü

ao nggómi, nira-pu ai ake köne-pu mbeè-mbeè neè mawaü-mu aka ro kampula nggómi,

wara patu-tji mbeè neè mangaha matja, na-tjowa pöda-ku Ama Kambeo ede, mandede

wali èda-mu di ade talaga ede lai-na malja pöda, mu-èda-ku mpa ninu ndai-mu ba

nggómi, kóne ede wati sara imbi-mu, mai ta-lao sama-sama-ku labo nahu! Ringa

kai ba Ama Metjo nggahi Ama Batu ede: nggara na-ndede sara, mai-ra ta-lao kada

sama-sama aka Ama Kambeo! Ede-ra londo kai-na Ama Batu watu èse elo hadju,

na-londo raka-du Ama Metjo, ede-ra nggahi kai ba Ama Batu: bune-ku lampa rawi

lampa-ta ake, mai ka-ra ndede-na nahu ku-toi, nggómi manae, ndadi wati lowa-ta

lampa sama-sama. Nggahi kai ba Ama Metjo: nggara ba ndede-na-sa, neè nggómi

èse wawo kontu nahu! Ntjambe kai ba Ama Batu: taho póda weki-n, nde pala kombi

nggómi mu-lampa ntjubu, rongga di wombo-wombo hadju, ndadi ku-mabu-ra nahu

bata ba hadju ede. Nggahi kai ba Ama Metjo: nggara ba ndede-na sara, ta-diki

kantjao-ku kèto-ta. Ede-ra diki kantjao kai kèto-na, ede-ra lampa kai-na Ama Metjo

labo Ama Batu èse wawo kontu-na. Sabune mpara ntoi lampa-na, na-rongga mpudu

aka hidi Ama Kambeo. Eda kai ba Ama Seho: e Ama Kambeo, Ama Kambeo-e,

ara wali-du Ama Metjo aka-e! Au kombi èse wawo kontu-n aka? Ede-ra tiyo kai

ba Ama Kambeo. Ntika na-èda mpudu Ama Batu èse wawo kontu-na, nggahi kai

ba Ama Seho: he Ama Kambeo-e, mu-waü póda-póda-ku horu nahu ake ro wati,

nggara wati-si waü-mu horu, santawi wati-pu deni-n, móda-ku lowa lao rai waü.

Nggahi kai ba Ama Kambeo: midi-midi romo mpa nggómi di kontu nahu ake, Ama
Metjo ede na-waü-ra ringa ro batu aka ro katjihi-na Ama Batu ede, nde pala ai-na

lalehe-lehe nggómi, kamidi-pu weki-mu di kontu nahu ake! Wati sabune lampa-na,

na-deni-ra Ama Metjo ede labo Ama Kambeo. Ede-ra hanta kai-na tuta-na Ama
Kambeo mandinga labo nggahi-na: e bóte omba ina-mu, ra-ntjonggo nggómi tolu

mbuwa matja neè waa-mu labo nahu, maai ake mu-waa tjóla kai-ku ntjonggo-mu

sa-buwa, bakai wali-ku duwa mbuwa? Ede-ra ringa kai ba matja nggahi Ama
Kambeo ede, kananu kai ba ade-na: nggara na-ndede sara, na-aka wali-ku nahu ake,

pala na-neè-ku mai tjóla kai ntonggo-na nahu ake. Ede mpara rai-na Ama Metjo

ede, wati-du bae-bae-na rai rumpa-na hadju ro wadu, wati-du kadeè-na ba dahu-na

neè tjóla kai ntjonggo ba Ama Batu di Ama Kambeo, saraka mabu tarambeyo-na

Ama Batu di kèto Ama Metjo, na-waü-ra tarulake eli koha tuta-na laho kakilja-kitja

salaho-na randa rero ba Ama Metjo saraka made-na di kèto Ama Metjo ede. Ede

mpara tjumpu-na.
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Mpauia wai nialabo doü mpanga.

Wara-wara ruwa-n wara sa-buwa wai malabo ompu manggeè di ade nggaro-na.

Makento mpara ba ede, na-supu-ra ompu, sabune ntoi supu-na, ede-ra made-n.

Maken lo mpara ba ede, wati-du lowa-na katjihi ba wai ede, na-neè-ku lao umbu,

wati waü-n ngari rade-n, na-neè-ku paki, wati waü-na hanta ro randa, ede-ra ngupa

kai-na katjihi Pala wara dja sa-buwa peti nae di saladja wai ede. ede-ra tau

kai-na di ade peli ede ompu, ede-ra kuntji ro röpo-röpo kai-na, ampo na-nangi ro

nggahi di ade nangi-n ede: ai ompu-e, ai ake bune-tji wii kai-mu nahu labo ntau

ra wara mambólo di ade peti nae ake! Ede mpa ndai wuwa nggahi-na di ade

nangi-na ede, saraka boha ai nangi-na. Makento mpara ba ede, wara doümampanga

upa-n malampa, ntika na-ringa-ku nangi wai ede ba supu waü-ra-made ompu ro

mböto ntau ra wara ra-wii-na di ade peli nae, ede-ra kadee kai nangi wai ede ba

doü mpanga mandinga labo tjuwa-tjuwa luu mena-na ade lewi wai ede. Raka-pu

di katere butu uma wai ede, na-tjuwa kamidi mena-ku weki-na labo nggabi lalöse-na,

na-nggahi-ku: ai-na nggahi nae-nae, möda ai-na ringa ba wai ake, peya na-waü

sara maru wai, ampo ta-neè-ku weba weya peli-na. Ndadi ba wai na-ringa-ku nggahi

lalóse doü awa kompe uma-n ede, ndadi na-tjoro-tjoro kamaru-du weki-na, na-kagöro-ra

eli nawa-na. Ndadi ba doü mpanga na-ringa-du eli kagöro nawa wai ede, ede-ra

rètje kai-na iwa döho-n: mai-ra ta-neè-ka di uma wai! Ede-ra tjuwa neè mena

kai-na, waü mpara èse uma, ede-ra lao daro rero-na, ntika na-hina daro mpudu

peli nae aka-n ede. Ndadi na-nggahi-ra doü mpanga ede: ake-ku ngau-na peti isi

ntau ra wara wai ede, na-tani malai-ku iyu-ku ake. Ede-ra tjuwa hanta kalondo

kai-na awa dana, waü mpara awa dana peli ede, na-tjuwa-tjuwamafaka-ra: ndake-ku

ndai rawi-ta, ta-tjengga upa taho-ku, ai-na wara makura ro mantjewi di sa-buwa-buwa

doü-ta ! Ntjambe kai ba iwa dóho-n : póda ipi lalo nggahi ndai-mu ede, kaman,

mai ka ndede-na sama mena mpa maki ra hompa :la, maai ake taho-ra ta-hanta-ku

peti ake. Ede-ra tjuwa hanta kai-n, nde pala peti ede, na-waü-ra wara manlara-ntodo,

ede-ra waa kai-na. Nde pala wara sa-buwa doü mpanga ede, na-ipi pöda-ku nae

neè-n, ndadi na-kananu-ku ba ade-na: taho mpara röo mpanga waü-ku ntau ake.

Ede-ra kaluu kai-na rima-na di ade karombo peli ede. Nlika na-hina-ra daro edi

ompu ede, ede-ra nggahi kai-na: he doü ake! Ntjambe kai ba iwa dóho-na: nggara

doü-sa, ta-rai kada ! Ede-ra rai waa kai-na peti ede. Nggahi kai ba lènga-na marahina

daro-na aka-n de: he, doü pöda ake! Ntjambe kai ba iwa-na: nggara doü póda-si,

ta-rai kada! Ede-ra tjuwa rai mena wali kai-na. Ntika na-ngahi wali ba madaro-na

ede: doü ade peti ake! Ringa ba iwa-na, ede-ra tjuwa tóho kai-na peti ede. Ntika

na-hengga-ku, na-èda-du timba ompu mawaü-ra made sarènga di ade peti ede, ede-ra

nggahi kai-na: ai tjilaka, wodja-r samba-n póda wai ede, na-nggahi-ku ntau ra

wara-na di ade peti ake, pala lïmba rahi-na kau-na kalei ita dóho ake, kapo ede

mai ta-lao-ku hade! Ede-ra tjuwa lampa mena kai-na, lao deï wai ede, raka mpudu
uma wai, nggahi kai doü mpanga ede: e tjilaka tuwa-e, mu-waü-du kampula-mpula

nami döho ake, mu-nggahi-ku mböto ntau ro wara-m di ade peti, pala timba rahi-mu
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di ade peti ede ; maai ake ku-hade-ku ba nami. Ntjambe kai ba wai : ai ana dóho,

kangampu mböto-mböto hade-mu nahu, indo au dja öne-na, maai ake taho-pu lao-mu

landa nahu ake, sa-mpuru kombi duwa mpuru kombi, wara-ka ndai tjengga döho,

naha-naha-na wara kudu ndai lao timba dóho kai-mu. Ringa ba doü mpanga nggahi

wai ede, na-póda dja ba kananu-na, ede-ra rètje kai-na wai ede, lao kai-na landa.

Raka mpudu di uma pa, nggahi kai ba wai ede: e ana döho-e, ngèna mpa ari lawa

ake, ndai-ku mpa ndai malao landa weki-ku, ku-waü sara tarima masa, ku-mai mbeï

mpa ndai döho-mu. Ntjambe kai ba doü mpanga: taho weki-na, mai rötji toi, mai

ka-ra ndede-na nami döho ake wunga sèke tagiya-ku. Ede-ra lao kai-na wai ede,

neè èse uma pa mandinga labo nggahi-na labo pa : ai ana-e, wara póda hadjal ndai-ku

ake, kapo de kasi kai-pu ade ro inga-pu kai inasawaii-waü, bune santika ompu na-waü-ra

made, wara dja ada pasaka upa doü-na mai waa-ku di ndai-mu, dodo kai-ku masa,

sabune-bune kombi kasi ade-mu, wara kumpidi ndai rowa kataho kai-ku ompu.

Ntjambe kai ba pa : maai ake di bè-ku doü pasaka-ta ede ? Nggahi kai ba wai : wara

mcna, di ntjai lawa aka ngèna kai-na, kau-pu lao tiyo parèsa póda! Ede-ra kau lao

tiyo kai ba pa, ede-ra èda kai ba doü malao parèsa-na aka-n de, na-wara póda èda-na doü

upa-na. Ede-ra dula karinga kai-na pa : wara póda èda-ku doü upa-na. Ede-ra mbeï kai

masa upa mpuru ringgi. Tarima kai ba wai masa ede, mandinga labo nggahi-na:

ai ana-e, ada pasaka-ku upa-n ede, na-ipi-ipi póda öngu-na labo ndai-ku, maai ake

taho-pu kau-mu lao waü ro lèto ai mangadi ake, móda ai-na lao-na rai dóho. Ntjambe

kai ba pa: taho weki-na. Ede-ra dula kai-na wai ede labo masa upa mpuru ringgi,

nde pala wai ede na-lampa watu ntjai masabae. Makento mpara, waü londo wai

ede, na-mbeï-du parenta ba pa, kau lao waü ro lèto mena doü upa-n ede. Na-raka

mpudu di doü ede, ede-ra tjuwa waü ro lèto dóho kai-na doü ede. Nggahi kai ba

doü upa-n ede: e tjina döho-e, au-tji ra-ntjara-ku nami dóho ake neè waü ro lèto

kai ƒ Ntjambe kai ba doü mamböto ede: wati wara ra-ntjara-mu nggómi dóho, nde

pala na-waü-du landa ba wai, na-nggahi-ku ada pasaka-na nggómi dóho ake. Ringa

kai ba doü upa-n ede ra-rawi wai, na-tjuwa-tjuwa hera ro kanutju-kanetje-ra, labo

mbiri salaho tuta-na: wodja-r samba-na, tjilaka tuwa ede, wuwaraa-sake «nami dóho

ndai malanda-na", maai ake siya malanda nami; maai ake bakai-ku póda wai ede?

Ntjambe kai ba doü döho ede : na-waü-ra tarima masa upa mpuru ringgi, ede mpara

dula-na. Nggahi kai ba doü mpanga ede : satoi mpa sintji-ku ndai pa ba supu lowa-na

tjöla ro mbeï lalo masa, wati toi neè-na ou ro parèsa waü nami döho ake. Nggahi

kai ba doü mamböto ede: ai-na-ra kadee weya nggahi lako póda döho ede, kapo lèto

ro waü döho mpudu 1 Ede-ra lèto nggaranggente kai, wii-du di sa-buwauma. Ndonta

wali-ra wai aka-n de, lösa-na watu uma pa, na-sai-ra di amba, na tjèpe-du sa-buwa

ringgi, ede-ra weli kaniki kai-na mama ro isi-na ro laki ngaha-na. Waü mpara

ede, ede-ra lao rai kai-na aka sera saraka-ra ntjii liro, nde pala wara dja sa-buwa

fuu mangge madèse ro manae, ede-ra sanawa kai wai di hawo-na saraka ai mangadi,

nde pala kananu ade-na wai ede: nggara ku-maru-sa awa fuu mangge, kombi-kombi

wara doü mamai batu-ku, tantu na-raka-ku ro na-èda-ku nahu, taho-pu neè maru-ku

èse elo-n mangge ake. Ede-ra neè kai-na èse elo mpida-na. Makento mpara ba ede,
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doü mpanga ra-lèto aka-n de, ntika na-nggori mpa sa-buwa doü-na, ede-ra neè loa

djadja kai-na iwa dóho-n, waü mpara tjuwa nggori, ede-ra tjuwa rai lósa kai-na watu

kampo pa ede, rai lao lalo aka sera saraka-ra subu, na-eï mena dja-ra mada-na.

Ntika na-èda-ku sa-buwa fuu mangge manae ro taho, nira kalau awa wombo-na fuu

mangge ede, tjuwa nggahi dóho kai-na: taho-ra maru-ta awa fuu mangge ake, ntjambe

kai ba iwa dóho-n : iyo-to kaman-e, taho póda weki-na, ta-maru kada, kóne wara

doü mamai fuu batu-ta, wati dja-du raka-na. Ede-ra tjuwa niaru mena kai-na. Nde

pala wara sa-buwa doii-na mantjewi póda dahu: kombi wara doü mamai fou batu,

tantu na-raka-ku èda, nggara ku-maru-sa awa fuu mangge ake, labo mpara neè-ku

maru èse elo-na. Ede-ra neè kai-na kèse-kèse-n ede, raka mpara èse elo-na, tjapa

kai-na sanga mangge ede, ede-ra maru sadóho-na. Makento mpara ba ede, wai aka-n

ede na-tuu tarii, ndadi na-hina mena-ra ba oi tarii-na doü mpanga ede. Ede-ra

kakente-n ro katjoü-na ba waü-ra bini mena tuta-na ba oi tarii. Ntjambe kai-na ba

wai: nahu! Nggahi kai ba doü mpanga; nahu tjoü? Ntjambe kai-na: nahu wai!

Ede-ra neè deï kai ba doü mpanga ede, nggahi kai-na; mu-made-ra hade ba nahu,

binata tuwa, mai ka-ra ndede-n mu-waü-ra karingu nami dóho, tampuu-mpuu-na

mu-nggahi-ku ba nggómi mbóto ntau ro wara-mu di ade peti nae, pala timba rahi-mu

;

makaduwa kai-na mu-kau-ku lao landa weki-mu, pala tjumpu-kai-na nggómi malao

landa nami, saraka ntjóki nami ba ra-lèto ro tongge ba doü; maai ake ku-hade-ku

ba nahu. Ntjambe kai ba wai : e ana-e, ai-na hade-mu nahu, indo au dja óne-na,

maai ake taho mpara kawei ro karahi angi-ta. Ntjambe kai ba doü mpanga: nggara

na-ndede sara, taho mpa. Ede-ra lao tjetji kai ba doü mpanga pohu ro ngilu kai-na

wai ede. Nggahi kai ba wai: ai ana-e, wati ndede-na doü makarahi ra kawei angi,

ta-nika bati waü, ede ampo ta-lowa ngilu ro pohu angi. Ntjambe kai ba doü mpanga

:

bune-ku-tji nika bati ede? Nggahi kai ba wai; ndake-ku matangara kai nika bati,

ku-mama waü nahu, ndadi rafa-ku ede ao-ku ba nggómi kai rera-mu, ndadi ntjao-ra

rera nggómi labo rera nahu, ede-ku tangara kai nika bati. Nggahi kai ba doü mpanga

:

nggara ndede-si, taho-ra ba mama-mu. Ede-ra mama kai ba wai nahi ro ua ede,

waü mpara kubi, ede-ra kalósa kai-na rera. Ede-ra ao dja kai rera ba doü mpanga

aka-n de, ndadi haa lalo weya ba wai rera doü mpanga ede sa-dompo, ede mpara

mbisa-na doü mpanga ede ro mabu-na awa dana, mabu pita-ku lènga dóho-n mamaru

watu awa. Ede-ra tjuwa kakente mena kai-na, ro na-sodi-ku: au, au? Ntjambe

kai ba doü mpange »ho lolo ho lolo" labo turu salaho-n. Katjihi ba lènga dóho-na,

katjai-na wara doü mamai-na fou batu, ede-ra tjuwa rai mena kai-na, Waü mpara

dóo, na-sodi wali-ku: he au póda-tji? Ntjambe wali kai ba doü makompo rera ede:

ho lolo! Ede-ra tjuwa rai mena wali kai-na, kapóda-póda ade-n dóho-na, wati kóne

tambari-mbari-na, na-lao ngupa wali-du hidi madóo neè lao rai tjili kai weki-na.

Ndadi wai aka-n-de, na-waü-ra èda rai mena doü mpanga ede, ede-ra londo-na watu

èse elo mangge, na-lao-ra aka uma-na, na-nggeè-ra labo taho-taho ade-na, balandja-na

masa maupa mpuru ringgi aka-n de. Ede mpara tjumpu-na.
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Mpama sangadji Ana-Ana.

Wara-wara ruwa-n sangadji Ana-ana-ku ngara-na, nde pala wara dja sa-buwa

sangadji ade rasa ede, na-ipi malai-ku me Ij i ro tjau-na labo sangadji Ana-ana ede.

Maken to mpara ba ede, sabune-bune-du parenta ndai ruma sangadji makau-na nlau

wei, wali ngawa-na nlau wei. Nggahi kai baruma-ta: e sangadji Ana-ana, au supu-na

da ngawa kai-mu mantau wei? Ede-ra ntjambe kai-na; kangampu mböto-mbóto

penta ro tini, hawo ro ninu ita ruma-ku, supu da ngawa kai-ku ntau wei wati

wara èda-ku doü siwe di ade rasa ita ruma-ku ake, malai-na-sa doü móne ntjau

mpa. Ringa kai ba ruma-la nggabi sangadji Ana-ana, na-ipi malai-ku hera ade-na.

Ede-ra nggahi kai-na: maai ake lao ngupa weya-pu nahu pahu-na matangara kai doü

siwe ede, ake masa sa-ratu dina ndai ösu-mu. Nljambe kai ba sangadji Ana-ana:

taho weki-na, ruma-e! Ede-ra tarima kai-na masa sa-ratu dina ede, ede-ra lao kai-na

di sa-buwa rasa. Ndadi na-sai-ra di amba, ndadi na-weli kaniki mena-du isi amba

ede, böngi satoi, djago satoi, kaboë satoi, buwe satoi, wure satoi, wili satoi, ringa

satoi, bawa satoi, katumba satoi, djinta satoi, saha Djawa satoi, sa-mena-na marakani

Djawa malabo uta, puru-pela satoi, uta tampole. karónga, mène tarambaka, dae sangi,

reè rato, ponto rato, kasii pela, kasii bulu, kaluka, tire, santjada, kapaa, tangiri labo

nahi ro ua, tagambe ro tambaku, afu, ua möro, ua mate, mpoi mpada mena palm

mawara ede, tau katjampo mena-na di ade balase guni. Ede mpara tundu kai-na,

lösa-na watu amba ede, ndadi na-lampa-ra, neè luu di ade kampo. Ntika na-èda-ku

sa-buwa ompu malampa. Nggahi kai ba sangadji Ana-ana: e ompu-e, bakai kombi

lao kai ita? Nljambe kai ba ompu: ku-neè lao di uma-ku. Nggahi kai ba ompu:

nggömi doü bakai ro bakai neè lao kai-mu? Ntjambe kai-na: lamada ake doü lai

rasa, nggara wara sara kasi ade-ta, ku-neè sai di uma ita, na-dara pödaade-ku; wara

bóngi ro uta ade balase-ku ake neè kau-ku mbako, wara dja kombi ana ita? Ntjambe

kai ba ompu: wara ana siwe sampela-ku sa-buwa, taho póda weki-na sai-mu di uma,

peya ku-kau mpa mbako. Ede-ra lampa sama-sama kai-na, wati sabune lampa-na,

na-èda mpara taï di kompe ntjai ede, na sodi-ku ompu: taï au ake, ompu-e? Nggahi

kai ba ompu: taï doü ke, ana-el Ntjambe kai-na: lai-na taï doü ke, taï lako ake,

ompu-e. Ede-ra lampa-lampa wali kai-na, na-èda-k sa-buwa nonto, sodi kai-na: nonto

au ake? Ntjambe kai ba ompu: nonto doü ake, ana-e! Ntjambe kai ba sangadji

Ana-ana: lai-na nonto doü ake, nonto böte-ku ngara-na. Kananu kai ade-na ompu

ede: kombi na-ringu-ku doü ake; na-södi-ku taï, nggahi nahu taï doü, nggahi siya

taï, lako; na-sodi-ku nonto, nggahi nahu nonto doü, nggahi siya nonto böte. Ede-ra

lampa-lampa wali kai-na, na-raka-si hawo hadju, na-hengga-ku padju-na, na-lampa-si

di manira ro makalau, na-kapu-ku padju-na, na-lampa-si di sori, na-kani-ku sapatu-na,

na-waü sara lósa watu oi ro sori, na-runtju-ku sapatu-na. Sa-mena-na lampa rawi-na

ede na-èda mena-ku ba ompu, ndadi nggahi ba ade ompu ede: na-ringu póda-ku pala

doü ake ! Ede mpara lampa-na, na-rongga-ra di uma-na, nggahi kai ba ompu

:

ake-ku uma-ku, ana-e. Nggahi kai ba sangadji Ana-ana: ede ake bóngi ro uta lamada

ake, ta-kau-ku mbako ro kamami weya, lamada ku-neè lao waü ngupa uma madantau
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riha. Ede-ra ao kai balase guni ede ba ompu, ndadi na-lao-ra sangadji Ana-ana

ngupa uma madantau riha, na-raka mpara di uma ede, weha kai-na oi sambeya di

padasa, ede mpara neè sambeya-na di ade sigi ede. Ndadi ompu aka-n ede na-lao mbeï-du

balase guni aka-n ede ana-na. Sodi kai ba ana-na : au-tji di ade guni ake, ama-e? Ntjambe

kai ba ama-na: bóngi ro uta ruwa-na di ade guni ake, wara sa-buwa doil ra-lampa

labo aka-n de. Na-nuntu mena weya-du sa-mena-na lampa rawi ro nggahi-na watu

tampuu waii-na saraka tjumpu-kai-na : ede böngi ro uta ake na-kau-ku kamami, na-ipi

pöda dara ade-na doü ede, kombi na-ringu-ku doü ede. Ede-ra ao kai ba ana-na guni

ede, na-weha-du sa-buwa tau nde luwa tjura kai isi guni ede. Ntika na-èda mpara

ba ompu ro ana-n ede na-waü-ra tjampo saraa, nggahi kai ba ana-na: he ama-e,

na-ringu póda pala doü ede! Maai ake mbako weya-pu böngi makalai, wati waü-ta

kili kalai weya sa-nggini-nggini. Ntjambe kai ba ana-n : iyo, taho póda mpa mbako

weya-ta bóngi makalai, maai ake bakai-ku doü ede ? Ntjambe kai ba ama-na

:

na-waü-du lao ngupa uma madantau riha. Ede-ra mbako kai ba ana-n ede, waü

mpara mbako ede-ra tjedo kai-na óha ro uta kantai-na di ade tare, ampo na-bonto-ku

kai tonggo. Makento mpara ba ede, na-waü-ra tjumpu sambeya ro dowa-na sangadji

Ana-ana aka-n ede, ede mpara londo lao kai-na di uma ompu, ede-ra neè kai-na dóbo,

ede-ra hanta ao kai óha di tando-na ba ompu ede, ede-ra hengga kai tonggo ede.

Ntika na-èda mpara pahu óha ro uta mandede ede, ede-ra bonto wali kai-na, wati-du

ngawa-na ngaha, ede mpara dodo kai-na dula, ede-ra londo-na walu uma ompu ede.

Nggahi kai ba ompu: doü maringu póda pala, ana-e, tiyo-pu, ake wati ngawa-na

ngaha óha ro uta ake labo nggahi-na »na-dara malai-ku ade-ku" labo waü-ra maki

ro hompa nggómi makabuwa weya ngaha ro nóno. Makento mpara ba ede, lampa

wali kai-na di sa-buwa rasa, na-luu wali-ra di ade amba, na-weli wali-ra pahu

bune santika pahu ra-nuntu aka-n ede, ro na-èda wali-ra angi labo sa-buwa ompu

wali, na-raho wali-ra weki-na neè sai di uma ompu ro na-lampa ro nggahi wali

bune santika lampa ro nggahi-na labo ompu maulu aka-n-de ro na-kau wali-du mbako

ba supu hido-na, ndai-na na-lao wali-ra ngupa uma madawara riha ro sa-mena-mena-na

lampa rawi bune santika lampa rawi-na labo ompu maulu ede ro mandede wali

mpa ompu ro ana siwe-na na-nggahi mena-ku doü maringu ba supu èda-na lampa

rawi-n ro nggahi-na ro londo lao-na wati ngawa-na ngaha. Makento mpara ba ede,

lampa wali kai-na sangadji Ana-ana di sa-buwa rasa makalai wali, raka-pu di rasa

ede, na-luu wali-ra di ade amba, na-weli kaniki mena-du isi amba ede ro na-

kanljewi-ntjewi wali-ku pahu-na bune santika pahu ra-weli ulu-n ede, ede-ra lósa

kai-na watu amba, lampa kai-na lao di kampo, na-èda wali-du sa-buwa ompu. Ede-ra

sodi wali kai-na uma ompu ede ro sodi kai-na: wara ana siwe-ta-ro? Ntjambe kai

ba ompu: iyo, wara ana siwe-ku ro uma-ku na-deni mpa labo nljai. Ede-ra nggahi

kai-na neè lao di uma ompu ba supu hido-na, wara bóngi ro uta di ade guni-na.

Ede-ra lampa sama-sama kai-na labo ompu, ntumbu wali labo taï, na-sodi-ku ompu,

nggahi ompu taï doü, nggahi siya taï lako; ntumbu wali labo nonto, na-sodi wali-ku

ompu, nggahi ompu nonto doü, nggahi siya nonto bóte, ndadi sa-mena-mena-na lampa

rawi ro nggahi bune santika ompu maduwa-n aka-n de, ndede wali lampa rawi-n
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labo ompu ede, raka mpudu di uma ompu na-mbeï wali-du guni aka-n ede, ndadi

sangadji Ana-ana na-lao-ra ngupa uma madantau riha. Ndadi guni aka-n ede, na-mbeï-ra

ana siwe-na. Nggahi kai ba ana siwe-:ia: au-tji di ade guni ake? Ede-ra nggahi

kai ba ompu watu tampuu waü-na saraka tjumpu-kai-na rawi sangadji Ana-ana ede,

na-nunlu mena-ku ana-na: na-ringu kombi doü de, ana-e! Nggahi kai ba ana-na:

wati ringu-na doü de, ama-e, ede-ku doü móne masamporona, wara mena aö-na

nggahi-na ede. Nggahi kai ba ama-na: au-tji aö-na nggahi-na ede, nggahi nahu taï

doü, na-nggahi-ku ba siya taï lako? Ntjambe kai ba ana-na: pöda nggahi-na, ama-e,

nggara taï doii-si, ba bau neè taï kai-na di woba ntjai, malai-na sara lako mpa

mataï di vvoha ntjai; mandede wali nonto ede, nggara nonto manusiya-si, wara

balata-na, malai-na-si nonto bóte madawara balata; mandede wali nggara na-lampa-sa

di hawo hadju, na-hengga-ku padju-na, kombi wara sawa ro meti ro rifa ro taï-taï

nasi maniabu, na-hina weya-du weki-na, mandede wali lampa-na di sori ro di oi

na-kani-ku sapatu-n, kombi wara ruwi ro hadju maleme-leme di ade oi ede, wati

lowa-na èda, ndadi na-kani-du sapatu-na ; mandede wali nggahi-na lao ngupa uma

madantau riha aö-na ede: na lao ngupa-ku sigi ro langga, ede mpa madantau riha.

Makento mpara ba ede, ede-ra luvva saraa mena kai-na isi guni aka-n ede, ntika

na-èda palm ratu worona pahu-na, ede-ra tiyo sa-buwa-buwa kai-na, ede-ra nggahi

kai-na labo ompu : ta-lao weli weya-pu lamada sa-mena-na bune santika pahu mawara

ake, nde pala la-ai-na katjampo, la-kalai-lai weya-pu ! Ede-ra lao kai ompu di amba,

lao weli kaniki mena kai bune santika pahu mawara di ade guni ede, ede-ra waa

kai-na di uma-na, m bei-na ana-na. Ndadi na-kamami weya-du ba ana-na böngi ede,

na-kalai-ku ndai-na, kaboë ede na-kalai-ku ndai-na, djago ede na-kalai-ku ndai-na,

sa-mena-mena-na pahu mawara ntjau ede na-tjuwa-tjuwa kamami kalai-ku mandede

wali mpa uta, wara ndai nljango-na, wara ndai lowi-na, wara ndai santa-na, wara

ndai palu-mara-na, wara ndai puru-na, wara raa-sanggapi-na, wara raa-sudje-na,

wara raa-kato-na, matjuwa-tjuwa ambi ro ntika labo pahu mawara ede. Makento

mpara ba ede, na-waü mpara mami mena, ede-ra tjedo kai-na di ade pingga, sa-pingga

sa-pahu sa-pingga sa-pahu, ampo na-wira weya-ku malanta, na-tala mena-du èse wawo

malanta pingga ro piri ro mangko, ampo na-bonto wali kai-du malanta. Nde pala

ana siwe ompu ede na-mböto-ra doü masodi-na, nde wati ngawa ndai-na ana doü

siwe ede ba supu lai-na doü móne mena masodi-na ede. Makento mpara ba ede

sangadji Ana-ana na-waü-ra sambeya ro balja dowa ro batja salawa, ede-ra lao kai

di uma ompu de, ede-ra neè kai-na doho, na-waü-ra ambi waü oi di tjere di kompe

ntjai-na, ede-ra ou ro ródjo kai ba ompu, kau neè ro donggo weya-du oi di tjere

watja kai edi-na, waü-ra watja-na, ede-ra döho kai-na. Nggahi kai ba ompu: taho-ra

ngaha waü-mu, ana-e! Ntjambe kai-na: iyo ital Ntika na-hengga-ku ba ompu

malanta ra-bonto kai öha ro uta ede, na-èda-du ba sangadji Ana-ana na-waü-ra nggari

saraa ro malai-lai pahu raa-kamami ba ana ompu ede, ede mpara kananu sangadji

Ana-ana: ake-ku pala doü siwe ede! Ede-ra ngaha kai-na, wati sabune ngaha-na

ede-ra tjumpu-na ro nöno-ra kahawa labo wuwa hadju masaniki-niki pahu. Waü
mpara tjumpu nöno kahawa, ede mpara mama-na nahi ra-piku di ade salapa
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masa-ngganga. Makento mpara ba ede, na-nggahi mpara labo ompu ede; e ompu-e,

bune sanlika ari siwe-ku dei mai bili ede na-waü-ra wara doü sodi-na-ro? Ntjambe

kai ba ompu: na-waü-ra mböto doü masodi-na, nde pala wali tjau-na ba ndai ari-m

ede, na-nggaiii-ku doü siwe mena marasodi-n ede. Ntjambe kai ba sangadji Ana-ana:

maai ake simpa wara kasi ade ita mandinga labo Ijaü-na lamada ba ari-k ede, ku-

neè-ku dodo kaada weki-ku lamada labo ita dóho. Ntjambe kai ba ompu : tabo

pöda weki-na, ana-e, peya ndai-ku malao sodi waü-na ari-mu ede. Ede-ra tuu

kai ompu malao sodi ana-na ede. Nggahi kai ba ompu: e ana-e, bune santika

doü ari mai na-mai raho kanggana weki-na labo nahu. Ntjambe kai ba ana-na

:

e ama-e, ta-waü sara tjaü ba ita, ake mpa weki lamada. Nggahi kai ba ompu

:

ku-tjaü ba nahu doü ari mai. Ntjambe kai ba ana-na: nggara waü-sa tjaü ba

ita, tabo mpara tarima-ta. Ede-ra lósa kai ompu makaringa sangadji Ana-ana

ba waü-ra ntjihi-nljao mafaka dóho-n ede. Ntjambe kai ba sangadji Ana-ana:

nggara na-ndede sara, taho mpara ou-ta guru lebe labo sa-buwa ro duwa-na doü

matuwa-tuwa neè manenti weya rima lamada. Ede-ra lao ou kai-na guru lebe labo

doü matuwa sa-buwa ro duwa-na, na-waü mpara wara mena, ede-ra kanika kai

sangadji Ana-ana malabo ana ompu ede. Waii mpara nika, ede mpara tjuwa dula

mena kai di uma-na, ndadi na-nggeè-ra sangadji Ana-ana labo wei-na. Makento

mpara ba ede, wara pidu nai nggeè-na, na-mafaka-ra labo wei-na ba supu neè-na

rètje lao tiyo dja rasa ra dana-na. Ntjambe kai ba wei-na : taho póda weki-na,

kangampu mpa lao di rasa ra dana ita, köne pöda mpowa lao luu di móti afi, au

mpara parenta ita, mai ka-ra ndede-na di lamada dóho siwe au mpara parenta

rahi-na. Ringa ba sangadji Ana-ana nggahi wei-n ede, ede-ra saróme kai-na ro

pohu ro ngilu-na mandinga labo nggahi-na: e ari-e, mu-metji pöda pala nggömi

labo nahu, maai ake mai-ra ta-lao karinga waü-ku ama-ta ! Ede-ra lao kai-na karinga

ama-na. Sodi kai ba araa-na: au-tji habar mai ndenta kai ana-ku duwa-na ake?

Ntjambe kai ba sangadji Ana-ana: mai kai lamada duwa, mai karinga-ku ita ha neè-ku

dula lao tiyo rasa ro dana-ku. Ntjambe kai ba ama-na : taho póda weki-na, mai

ka-ra ndede-na rasa maduwa mbuwa ntoi akadawa ro ntoi akedeï mandinga-ndinga

wali ari-mu ede di maulu-na parenta ro kuwasa nahu, maai ake nggömi mantau

parenta ro kuwasa di siya. Makento mpara ba ede, ede-ra dodo kai-na ro tjuwa-tjuwa

sudju ro nemba araa döho-n ede. Nggahi kai ba ama-na: laho-taho ro salama-lama

lao-mu, ana dóho-e! Ede-ra lampa dende kai angi-na duwa-na labo wei-na ede, lao

aka rasa sangadji Ana-ana. Wati sabune lampa-na, ede-ra raka kai rasa-na, na-lao

waa-ra aka uma-na. Makento mpara ba ede, na-ringa mena-ra ba doü di ade kampo

ede sangadji Ana-ana waü-ra mai labo wei taho weki-na, na-waü-ra linti di ade

rasa ede ba supu mboü taho weki-na wei sangadji Ana-ana. wati-du wara pasa-na

di ade rasa ede taho weki-na. Makento mpara ba ede, ede-ra lao kai sangadji

Ana-ana labo wei-na lao nggeè ada aka ruma sangadji, waü mpara raka di ade asi,

na-döho-ra nggeè ada labo ruma-ta. Nggahi kai ba ruma-ta: waü-ra mai pala

nggömi sangadji Ana-ana, tj.oü mai labo-mu ake? Ntjambe kai ha sangadji Ana-ana:

ake wei lamada, ruma-e! Nde pala ba ruma-ta na-wara lalo kai-ku ade labo wei
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sangadji Ana-ana, wati-du pèso-pèso-na mada-n manlanda weya pahu wei sangadji

Ana-ana, wati-pu sabune döho-na, dödo-ua dula di uma-na. Nde pala ruma-ta na-ipi

malai-ku neè-na labo wei sangadji Ana-ana. Ede-ra ngupa kai-na aka ro katjihi

neè bade kai-na sangadji Ana-ana, moda-ku lowa-na kawei ra-wei sangadji Ana-ana.

Makento mpara ba ede, na-waü-du raka kananu ndai bade kai sangadji Ana-ana,

ede-ra kau kai-na lao ou sangadji Ana-ana. Wati-p sabune ntoi-na doü malao ou-na,

ede-ra mai kai sangadji Ana-ana di tando ruma. Di ai wakatu ede na-bini-ku doü

manggeè ada labo ruma-ta, wara dja ruma-t biljara, wara dja tuwa kali, indo kapo

tuwa kali ede na-waü-ra bura mena djenggo-na mandinga labo nggobu-na ro naru-na

hampa lawili-na. Ede-ra nggahi kai ruma-ta: e sangadji Ana-ana, kamai kai ba

nahu nggómi, lao ngupa weya-pu nahu nasi mantau djenggo di ade matolu nai tempo-na,

nggara wati-sa raka-mu, ku-hade-ku nggömi ba nahu. Wati wara ntjambe-na sangadji

Ana-ana. Ede-ra nggahi kai ba ruma-ta: taho-ra lao waü-mu maai-nai-n ake-ake

waü. Ede-ra dodo kai-na dula di uma-na sangadji Ana-ana, na-karinga-du wei-na ba

supu wara-na parenta ruma sangadji makau ngupa nasi mantau djenggo di ade

matolu nai tempo-na: wati-si wara raka, na-hade-ku nahu. Ro na-nggahi wali

sangadji Ana-ana: na-neè-ku hade pala nahu ake! Bakai ndai raka kai-ta nasi mantau

djenggo, saraka hari kiyama ngupa-ta, wati raka-ta, na-waü-ra wara fitena pala di

weki nahu ake ' Ntjambe kai ba wei-na : ai sae, ta-ai-na lalehe ade-ta ba supu ra-parenta

ruma-ta ede, maai ake ta-lao mbali wali aka ruma-ta, ta-lao dödo-pu kuru besi

malabo kuntji waü-na matjiya. Ede-ra lao kai sangadji Ana-ana madödo kuru besi

labo ruma-ta, wara-ka ndai tau kai nasi mantau djenggo. Ede-ra mbeï kai ba

ruma-t kuru besi wara sa-ndupa naru-na, sa-tènga ndupa dèse-na. Ede-ra kau lao

waa kalei kai aka uma sangadji Ana-ana. Nggahi kai wei-na labo sangadji Ana-ana:

he saê, ta-lao neè kamidi-pu weki-ta èse tadja, au-au mpudu rawi lamada ta-ai-na

ródjo ro nggahi ! Nggahi kai sangadji Ana-ana : taho weki-na. Ede mpara neè kamidi-na

weki-na èse tadja. Makento mpara ba ede, na-kabuwa-du pangaha maniki-niki pahu

ro na-pana-ra kahawa, na-tjampo-ku labo wuwa bembe, wau mpara mami kahawa,

ede-ra lao patala kai-na pangaha di ade tare. Makento mpara ba ede, nggahi kai

M ruma sangadji: na-waü-du lao rai peso weki-na di hidi makalai sangadji Ana-ana

ede, mai ka-ra ndede-na köne sa umu kiyama ngupa-na nasi mantau djenggo, wati

wara ndai raka kai-na. Ntjambe kai ba ruma-t bitjara: iyo, pöda ipi lalo nggahi

hawo ro ninu ita ruma-ku ede. Nggahi kai ruma sangadji: e kali, lao ou weya-pu

nahu wei sangadji Ana-ana, kamai labo rotji toi-pu! Ede-ra lao kai kali di uma

sangadji Ana-ana, nde pala kuru besi aka-n ede na-waü-ra hengga weya ntjai-na ba

wei sangadji Ana-ana, kuntji-na na-nenti-ku ba wei sangadji Ana-ana. Ndadi kali

aka-n de, na-rongga-ra di uma sangadji Ana-ana, ede-ra neè kai-na dóho. Ede-ra

lósa kai wei sangadji Ana-ana, malósa wira weya dipi umpu ro taua, ede-ra döho

tando kai-na kali ede mandinga labo nggahi-na: au korabi habar ndai ruma kali

mamai kasampu-sampu edi di uma mbintja lamada ake? Ntjambe kai ba kali labo

saröme salaho-na mandinga labo wati-du hori ba mada-na wei sangadji Ana-ana ede,

na-wara kai-du ade, ndadi wati-du karongga-na raa-parenta ruma-ta malao ou ro



BIMANEESCHE TEXTEN. 4?

weha wei sangadji Ana-ana, na-wontu mpara neè ro hadjal ndai-na. Ede-ra nggahi

kai-na: ndake mpa mai kai nahu ake, simpa wara kasi ade nggómi labo nahu,

na-wara póda ade-ku nahu ake labo nggómi. Ntjambe kai ba wei sangadji Ana-ana

mandinga labo saröme-na : taho pöda weki-na, ruma-e, nggara wara kasi ade ita

ruma-ku labo lamada, kóne bune santika sangadji Ana-ana sandede-ra tjaü ba lamada,

ai-na-ü mpara nggahi wali ita ruma-ku ! Ntjambe kai ba kali : iyo, ina ndai-e,

sa-waü-waü karongga weya-mu hadjal nahu ake! Ntjambe kai ba wei sangadji

Ana-ana : saraa ade ita ruma-ku makasi kai ade lamada, riwu-riwu kali tarima ba

lamada, nde pala ta-ai-na dja pana-pana ipi lalo, peya nöno waü kahawa! Ede-ra

lao weha kai-na pangaha <Ji ade tare labo kahawa, ede-ra hanta kai-na di tando

kali, na-ura weya-ra kahawa ra-tjampo-na labo wuwa bembe, waü-ra luwa-na,

na-nggahi-ra : ta-nöno waü-ra kahawa ruma-e, mandinga labo pangaha-na madapatu

ra-kaambi! Ntjambe kai ba kali: taho weki-na, ndonta-r bune santika pangaha

mataho-taho ro malai-lai pahu ake, kóne bune santika ntanda weya mpowa pahu-mu

ro ringa weya nggahi ra eli-mu, malai-na-sa ruma Allah ta'ala ndai matjèpe-na kasi

ade nggómi! Ede-ra nóno kai-na kahawa, waü-ra tolu nóro, upa nóro nóno-na,

ntika na-iyu mpa wara sapili-pili tuta-n ro sambari-mbari-na ba bembe aka-n ede.

Makento mpara ba ede, sabune-bune-du ntoi-na kadeè-deè-na ba ruma sangadji, wati

ntene-pu mai-na kali mamai waa wei sangadji Ana-ana, nggahi kai ruma sangadji:

au rawi ro nggahi neè da wontu ntene kai-na kali ede, kapo ai ake lao tja wali

nggómi malao ou wei sangadji Ana-ana. Ede-ra lao kai ruma-t bitjara, raka-du

awa uma-na, ntika na-mèhe-mèhe mpa. Ntika na-pata-du ba kali eli mèhe ruma-ta

bitjara, ede mpara tuu rai dumpa-dampa kai-na, na-neè rai nggontju watu tantonga,

wati lowa-na, ede-ra rai luu tjili kai weki-na di ade kuru besi. Eda ndede ba wei

sangadji Ana-ana kali waü-ra luu qL£ ade kuru besi, ede-ra bonto kai ntjai-na ro

kuntji katjiya-na kuru besi ede. Waü mpara ba ede, ede-ra lao kai-na ao ruma-t

bitjara watu ntjai, na-kau-du neè dóho. Ede-ra neè kai-na ruma-t bitjara mandinga

labo sodi-na: wati wara-na kali mamai aka-n ede? Ntjambe kai ba wei sangadji

Ana-ana «wati wara-na, ruma-e, mai-na akedeï", mandinga labo nggahi-na: au kombi

habar, ruma-e, mai kasampu-sampu kai edi ita ruma-ku di uma mbintja lamada ake ?

Nggahi kai ruma-t bitjara : habar taho, nde pala wati-du karongga-na ra-parenta

ruma-t sangadji ede, na-karongga mpara ra-neè ndai-na labo wei sangadji Ana-ana.

Ntjambe kai ba wei sangadji Ana-ana: taho póda weki-na, ruma-e, nde pala taho

mpara ta-nóno waü kahawa, sura sa-tjanggi toi. Ntjambe kai-na: taho weki-na. Ede

mpara nóno-n kahawa, na-waü mpara nóno kahawa, ede mpara iyu-na mawu. Makento

mpara ba ede na-rètje-du wei sangadji Ana-ana luu di ade bili. Nggahi kai ba wei

sangadji Ana-ana : taho weki-na, ruma-e, nde pala satoi mpa neè dodo ba lamada

boru waü weya-ku gendi mada kui-ta. Nggahi kai ba ruma-t bitjara: taho weki-na.

Ede-ra boru weya kai gendi mada kui-na kai piso wóku mangaha. Makento mpara ba

ede, kadeè-deè ba ruma sangadji, wati-pu wara mai-na ruma-t bitjara ro kali, ede-ra

lao kai ndai-na ruma sangadji, wati sabune lao-na, na-raka-ra di lawa. Na-èda-du

ba ruma-t bitjara, ede-ra londo rai kai-na watu ntjai riha labo waü-ra kola gendi
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mada kui-na. Makento mpara ba ede, ede-ra londo kai wei sangadji Ana-ana awa

tinti londa maao ruma-t sangadji mamai ede, ede-ra kau kai-na neè. Waü mpara

neè ruma sangadji, sangadji Ana-ana aka-n ede na-tuu-ra nari-nari, na-lao londo

nggontju watu nggaranggonggo uma-na, na-kamididu weki-na awa katere butu-na.

Makento mpara ba ede, na-nggahi-ra ruma sangadji : wati wara-na kali ro ruma-t

bitjara mamai akedeï aka-n ede? Ntjambe kai-na: wati wara-na, ruma-e! Nggahi

kai ba ruma sangadji: doü na-ringu mena-ku pala! Kau-ku mai ba nabu kali ro

ruma-t bitjara mamai ou nggömi lao nggeè di ade asi, mai ka-ra ndede-na sangadji

Ana-ana wati-du dula-na, köne póda mpowa na-dula, wati sara waa-na nasi mantau

djenggo, ku-hade ntene-ku ba nabu : maai ake wara kasi ade-mu labo nahu ro wati ?

Ntjambe kai ba wei sangadji Ana-ana: kangampu mbóto-mbóto, ruma-e, ai-na nggahi

ndede, ndonta-ra bune sanlika ita ruma-ku ndai karuma neè da larima ro neè da

tjaü, kóne bune santika sangadji Ana-ana sandede-ra tjaü ba lamada, ndonta wali-ra

ita ruma-ku! Nggahi kai ba ruma-la: iyo, ina ndai-e, sa-waii-waü kasi kai-pu ade

nahu ro wati wara neè lalehe kai ade-mu kani-kani-mu, peya nahu neè mambeï-mu

sintji inta ro karabu inta ro djima masa-ngganga tuwa matani upa mbuwa ringgi

sa-bae-bae malabo djima antju ro sintji saö ua ro sintji paramata maniki-niki pahu

ro salepe masa-ngganga ra-tata mena kai inta ro djamaro mandede wali nahu mambeï-mu

salampe songge ro badju antala, niakuru wara mpa, makabaya wara mpa, na-tjuwa-tjuwa

wara mena waü labo tjoma-na kabaya ede, inta mena ro bune santika ada ra-kau

nggómi mena ndai maparenta-na ro mandede wali sa-mena-na ntau ro wara ro masa

ra piti nggómi mena mantau, sura mu-kasi toi ade-mu labo nahu. Ntjambe kai ba

wei sangadji Ana-ana : au-du parenta ita ruma-ku ku-suu-ku ba lamada kai masawaü-waü,

nde pala satoi ta-nono waü kahawa, ruma-e, ampo ta-lao sama-sama labo lamada di

asi ! Ede-ra mbeï kai-na kahawa, nöno kai ba ruma-t kahawa ede, waü mpara nóno,

na-iyu mpara mbari ba ruma-t. Makento mpara ba ede, na-nggahi mpara wei sangadji

Ana-ana : póda-pöda-si kasi ade-ta labo lamada, ku-neè-ku dodo boru weya gendi mada

wana-ta. Ntjambe kai ba ruma-ta: taho weki-na, ndonta-ra gendi mada nahu kóne

bune santika makalai-lai wali ra-neè nggómi, ku-mbeï-ku ba nahu. Ede-ra lao boru

kai ba wei sangadji Ana-na gendi mada ruma sangadji, na-waü-du nira kalau. Makento

mpara ba ede, sangadji Ana-ana ede na-lao-ra tjoro mèhe watu tada uma-na. Ringa

mpudu ba ruma-ta eli doü mamèhe, ede-ra sodi kai-na wei sangadji Ana-ana: tjoü

ringa-ku mamèhe-mèhe awa dana ede ? Ntjambe kai ba wei sangadji Ana-ana : eli

mèhe rahi lamada ringa-ku ede, ruma-e! Ede-ra tuu rai kai ruma sangadji, na-londo

nggontju watu ntjai riha, ede-ra lao kai-na di uma-na. Makento mpara ba ede, neè

kai-na èse uma sangadji Ana-ana, labo tjuwa hari linti mpa duwa-na labo wei.

maèda weya rawi ruma sangadji ro ruma-t bitjara mandinga labo waü-du boru kakóla

mena weya gendi mada-na ro ndai kali marai luu di ade kuru besi, wati-du lowa-na

lósa. Ede-ra nangi kanggitja kai-na ro raho-na ntjara labo sangadji Ana-ana ro

raho-na hengga weya ntjai kuru besi ede, wati-du kadee weya-na ba sangadji Ana-ana,

na-nggeè-ra di ade kuru besi sa-mbia ai labo sa-bala ai. Makento mpara ba ede,

nggahi-ra wei sangadji Ana-ana labo rahi-na : ta-lao-ra nggeè ada labo ruma-la,
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ta-karinga-pu waü-ra wara nasi mantau djenggo, ta-raho-pu doü neè makaleï-na.

Ede-ra lao kai-na nggeè ada, raka mpa di ruma-ta, ede-r nggeè ada kai-na : bune

santika nasi mantau djenggo na-waü-ra wara, ruma-e, dödo-ku dinga-ku neè makaleï-na.

Nggahi kai ba ruma-ta: tabo weki-na. Ede-ra mbeï kai-na doü, kau-na lao batu

sangadji Ana-ana. Nde pala wakatu ede na-wara mena sa-mena-na rato-rato ro

bora-bora manggeè ada labo ruma-t ro ndai runia-t bitjara wara mena, nde pala ba

sa-mena-mena-na doü madöho ede na-hera mena ade-na, na-èda-ku ruma sangadji

na-waü-ra kola gendi mada-na sa-bae, na-èda-ku ruma-t bitjara na-ndede wali mpa;

nde pala wati disa-r.a rödjo ro nggahi, malai-na-sa tjuwa-tjuwa saróme mpanga

mena-n mpa. Makenlo mpara ba ede, na-rongga-ra di ruma sangadji Ana-ana doü

malao weha nasi mantau djenggo, ede-ra kalondo ro kalei kai, waa di asi, ndadi

sa-mena-mena-na doü sa-niki-niki kampo ro sa-niki-niki laluru na-waü-ra ngango

mena, malao batu mena aka asi ba supu neè-na èda nasi mantau djenggo; na-waü-ra

bini ro sèke asi ede ba mbóto doü maneè èda nasi mantau djenggo. Rongga-pu di

asi kuru besi ede, töho-du di tando ruma-t ro di tando rato-rato ro sara-sara madöho

ede. Ede-ra lao donggo kai kuntji-na ba sangadji Ana-ana di ruma sangadji. Ede-ra

kuntji kai ba ruma-ta kuru besi ede, waü mpara kuntji, hengga ro rundu weya

kai-n ntjai-na kuru ede. Nggahi kai ba sangadji Ana-ana: he nasi mantau djenggo-e,

waü-du hengga weya ntjai kuru-mu ede ba hawo ra ninu ruma-ta. Ede-ra tuu

nari-nari kai lao rama, lösa-na watu ade kuru ede. Na-waü mpara lösa, na-èda

mena-du pala ndai kali na-waü-ra lösa watu kuru besi, na-waü-ra safangga labo

djenggo-na malanta ede. Ede-ra tjuwa hari linti mena kai doü, bune santika eli mabu

wadu manduha eli hari doü mamböto ede mandinga labo tjuwa-tjuwa hera ade-na »au-ku

tampuu rawi-na kali ake neè luu kai-na di kuru besi". Nde pala kali wati-du waü-na

sara madja ade-na labo doü mamböto mandinga labo dahu-na labo ruma sangadji, ede-ra

tuu londo rai kai-na di doro ro wuba. Makento mpara ba ede, ruma sangadji ake

na-ntanda-ku ruma-t bitjara, nde pala sa-kali-si ntanda-na saraa saróme-na, ntika

na-nggahi mpa ruma sangadji: e ruma-t bitjara, pasöle mabune nggömi ede neè

boru kampoi kai-mu gendi mada-mu sa-bae! Ringa ba ruma-t bitjara nggahi ruma

sangadji, ede ampo na-sarere, na-iyu-ku wati pöda-du wara gendi mada-n sa-bae,

ampo de na-bade ro na-iyu wati wara gendi mada-na. Ede-ra nggahi kai ruma-t

bitjara: ede, ita ruma-ku, ba bau dja kombi waü-ra kola kai-na gendi mada-ta

sa-bae? Ede-ra sarere kai ba ruma-ta, ntika na-iyu mpudu na-waü-ra kola, wati-du

wara gendi mada-na, ede-ra tjuwa-tjuwa hari linti mena kai-na ruma sangadji ro

ruma-t bitjara labo sa-mena-na doü mamböto ede. Ede mpara tjumpu-na nuntu ro

mpama sangadji Ana-ana.

VEJIH. BAT. REN. XLVllI.
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Mpama kali.

Wara-wara ruwa-n, wara sa-buwa kali na-ntjewi-ku alim, na-mboü di sa-nikiniki

rasa. Wati wara rawi-na makalai sangi kateï doü mpa, sa-nai-nai ratu-ratu-na doü

ndai kateï-na di parakara hukum agama isilam, niki-niki ede-ro-pehe-na : ai-nalao-mu

mpanga, kóne póda mpowa ua sa-tia, nahi sa-lela raa-weha-mu, wati-sa re!a doü

mantau-na, ede mpanga-ku ngara-na mandede wali ana ro wei doü ai-na lao-mu

djina labo. Na-niki-niki mpara pahu-na kateï-na di ade masanai-nai mandinga labo

sangadji di ade rasa ede na-ntjewi-ku tjaü-na labo kali ede. Nde pala wara sa-buwa

pande hadju manggeè di korape uraa-na; wei pande ede doü sampela taho weki-na,

na-nggali-ra pasa-na di ade rasa ede, sandede ntoi Ijampo-na labo pande wati-pu

wara-na rópo ro nggadi-na, raalai-na-sa metji-metji angi-n. Nggara na-lao sara pande

malao karawi, na-bonto-ra ntjai lawa ro na-bonto ro wóle-ra ntjai uma-na, kóne

tjoü-ljoü maraho hengga ntjai, wati ngawa-na hengga. Indo kapo ndai rawi-na ba

wei pande ede, na-waü sara lao rahi-na, na-kaambi weya-du oi di tjere, na-wii-ku

di kompe ntjai mandede wali öha ro uta-na ro mama ra isi-na na-waü-ra ambi, ede

mpara rawi-na sa-nai-nai. Makento mpara ba ede, tuwa kali ede na-dóho di tantonga

uma ndai-na, ntika na-hina-ku èda wei pande ede na-dóho di tantonga uma ndai

dja-na, ndadi wati-du midi ade-na ro na-ringu-ra kali ede labo wei pande ede, na-

ngupa-ra kaljihi ro aka neè lowa kai-na kawei wei pande ede. Ede-ra kau kai-na

ou sa-buwa wai matuwa. Nggahi kai ba kali: e wai-e, wara póda hadjal lamada

ake, ta-sa-waü-waü karaka weya ba ita, nggara ku-waü-sa raka, sa-ratu arupiya nfa

kai-ku ita. Ntjambe kai ba wai: au kombi hadjal ndai-mu, ana-e., taho mpara

kalósa-mu, móda-ku ringa-ku. Nggahi kai-na ba kali : ndake-ku hadjal lamada ake,

na-ipi malai-ku tjaü ro pili ade-ku labo wei pande di kompe uma lamada ake. Nljambe

kai ba wai : ai ana-e, nggara parakara ede-sa, ai-na lalehe-lehe-mu, ndai-ku masanggu-na

kawara, mai ka-ra ndede-n parakara mandede ede ku-waü-ra ngina kai ro ndaka-ra

karawi-ku labo doü-doü makalai maraho inga labo ndai-ku, ai-na-nli mpara nggahi

wali bune sanlika ndai-mu, sa-waü-waü ndai-ku malao di wei pande ede. Makento

mpara ba ede, lao kai-na wai ede di uma pande, na-boë-boë-du ntjai lawa mandinga

labo ou-ou-na. Ntjambe kai ba wei pande: tjoü-tji maou-ou ari lawa ede, wati wara

ndai-na pande? Ntjambe kai ba wai: ai ana-e, wati mai-ku di pande. ku-mai póda

mpa dodo oi nóno, mango póda wóo-ku ake. Ringa-pu ndede-na ba wei pande, ede-ra

londo kai-na watu uma-na malao hengga ntjai lawa. Ede-ra luu kai-na wai ede,

lampa sama-sama labo wei pande, neè èse uma-na, na-dóho-ra ari luwa ; wei pande

na-lao-ra weha oi nóno, na-mbeï-du wai, ede mpara nóno-na ba wai. Makento ba ede,

na-nggahi-ra wai ede: bakai-ku lao kai-na ndai pande? Ntjambe kai ba wei-na:

na-waü-ra lao karawi, ndara-s wakatu loho, ampo na-dula ngaba. Nggahi wali kai

ba wai: na-ntoi-ra tjampo-mu labo pande? Ntjambe kai ba wei pande; wara-ra tolu

mbaa. Nggahi kai ba wai: wara dja-ra ana-mu-ro? Nggahi kai ba wei pande:

wati-pu wara ana lamada. Ndadi wai ede na-tjoro-ljoro nangi-ra ro na-mbiri-ra:

tuta-na. Ede-ra sodi kai ba wei pande: au-tji ndai nangi kai-rau, wai-e? Nljambe
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kai-na: ai ana-e, na-lelo ade ro löko-ku mantanda palm ro sarumbu nggómi maljampo

labo pande hadju neè kaada, masaniki-niki doü ndai maparenta-na, nljihi-ndai-na pahu

ro sarumbu ro parange-mu ake doü manae-nae-y-o neè makawei-mu. Ntjambe kai

ba wei pande: ai wai-e, parakara sura nika ede, indo ndai lowa-la turu weha ro

hinti rero, malai-na-sa au-ra kancè kai ba ruma Allahu ta'ala. Nggahi kai ba wai:

póda mena nggahi ndai-mu, ana-e, nde pala sa-mena-mena-na lampa rawi ede labo-ku

èsetiya, ede ampo ta-lowa-ku wii kai ruma Allaho ta'ala, mai ka-ra ndede-na na-kasi

póda-póda ade ndai-ku maèda ndai-mu nggeè kèse-kèse wii paki ba rahi-mu mandinga-

ndinga wali rahi-mu ede wara doü neè-na, ringa-ku habar matantu, na-waü-ra mpoi

masa-na mbeï-na doü siwe ede; maai ake, ana-e, bune-tji, wara-si tjaü ba ndai-mu,

ndai-ku malao nggahi labo kali aka, simpa-simpa wara kasi ade-na labo ndai-mu,

nde pala wati waa weya-ku ngara ndai-mu di kali, wara waü nggahi ro aka ndai-ku

marongga labo kali. Ntjambe kai ba wei pande: na-póda mena nggahi ita de, wai,

nde pala wati-pu wara-na sa-ori-ori pahu iha-na ro kapóro-na rahi-ku. Ntjambe kai

ba wai: parakara ede na-raóda mpa, nggara mu-neè sara rópo ro ntjara-ntjao labo

rahi-mu, bune santika ntjai uma-mu ake ra-ngina-mu bonto ro wöle ro mandede wali

ntjai lawa-mu mu-bonto ro wóle dja-ku, na-waü sara lao rahi-mu; maai ake ntjai

lawa-mu hengga mena-pu, ntjai uma-mu hengga-pu sa-bae, bune santika tjere ai-na

isi kai oi ro bune santika ndai-mu, ai-na mbako ro lowi, maru kamidi-pu weki-mu

di ade bili-mu, kóne na-ou-ou-ku ba rahi-mu, ai-na kadee, kahengge-pu weki-mu

na-kapóro-ra peya rahi-mu labo nggómi. Ntjambe kai ba wei pande: na-pöda mena

nggahi ita de, wai, nde pala satoi kombi-kombi wati wara kasi ade-na labo lamada

ndai kali; ndadi bune santika bóte madumpa kamoa, na-waü-ra wara kamoa ra-dumpa-na,

na-wii kipi-ku di saliri-na, ndadi na-dumpa wali-ku kamoa makalai, ndadi kamoa

ndai dumpa-na ede wati raka-na, kamoa raa-kipi-na ede na-waü-ra rai ngemo;

samada-ku ndede-na, wai-e 1 Nggahi kai ba wai: ai ana-e, ai-na lalehe-lehe ade-mu,

wadji karahi ntene ba ndai-mu kali aka! Nde pala mu-waü-si karahi, ai-na dja

nèfa-nèfa-mu ndai-ku, makaduwa ori kai-na na-kapóro ro na-lambo ba rahi-mu, lao

lalo mpa aka uma kali, ai-na-ra ngawa-mu londo ro dula wali labo rahi-mu ! Nggahi

kai ba wei pande: taho weki-na, wai, ku-batu mena-du au-au mpara nggahi ita ede.

Makento mpara ba ede raho kai-na weki dula wai, na-lao-ra aka uma kali, na-nuntu

weya-du sa-mena-mena-n nggahi ro rawi-na labo wei pande: na-waü-ra wara kasi

ade-na labo ndai-mu. Ringa kai ba kali mandinga labo saröme-na: kasi-ra ade-ta,

wai-e, mainga lamada, nde pala bune santika masa sa-ratu arupiya, na-waü-si wara

doü siwe ede ara uma ake, ede ampo ku-mbeï-ku. Ntjambe kai ba wai : taho weki-na,

ana-e l Indo kapo wei pande, na-waü-ra dula wai ede, na-lao-ra hengga ntjai lawa-na

ro na-hengga-ra sa-bintji ntjai uma-na, ampo na-luu kamaru weki-na. Na-raka-ra ba

wakatu loho, na-dula-ra di uma-na ndai pande, na-èda-du ntjai lawa-na na-waü-ra

tahengga mena ro ntjai uma-na tahengga sa-bae. Ede-ra neè kai-na, na-neè watja

edi wati wara oi di tjere. Ede-ra lao watja kai di mudja, ndadi na-luu-ra di ade

bili-na, na-èda-ku wei-na mamaru. Ede mpara nggahi-na: ba bau neè tahengga mena

kai ntjai lawa ro ntjai uma mandede wali oi tjere wali wara ra-isi-mu? Ntjambe
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kai ba wei-na: kombi-ni, wati bade ba nahu, mai ka-ra ndede-n nahu ake ku-hengge-ku.

Ndadi rahi-na na-hengga-du öha di tare, pala wati-pu kóne ra-mbako. Ede-ra kapóro

kai rahi-na : ba bau-si wati wara-na kóne olia di tare ake ? Nggahi kai ba wei-na

:

nahu wati waü-ku mbako neè hengge meua ade-ku. Ede mpara lao kai-na mbako

ndai pande ede, waü mpara mbako, ede mpara ngaha-na, waü mpara ngaha, ede-ra

luu kai-na ade bili-na, lao maru. Ndadi na-ou-du wei-na, wati-du ngawa-na kadee

ba wei-na, na-nggahi-ku nahu ku-hengge-ku, pana weki-ku bune santika afi. Ede-ra

tuu kai rahi-na malao dama weya weki-na, na-iyu mpara busi samangi. Nggahi

kai-na: binata ake, wati hengge-na, ku-dama-ku weki-na, wati kóne mbalo-na. Ede

mpara hinti kai-na wei-na lao maru èse nepi, nde pala wei-na wati ngawa-na,

na-kabengke-ku weki-na labo-ku nenti-na rii uma-na mandinga labo nangi kanggilja-na.

Ndadi ba rahi-na na-weha-ra hadju, ede-ra lambo kai-na wei-n ede. Ede-ra naha-naha

nangi kanggitja mandinga labo londo rai-na, lao aka uma kali. Ede-ra sodi ao kai

ba kali: au-tji habar mai kai nggómi mandinga labo waü-ra mbala-mbala saruinbu-mu

ake? Ntjambe kai-na: iyo, ruma-e, mai kai lamada raa-lambo ra boë ba rahi-ku ba

supu da waü-ku mbako, mai ka-ra ndede-n lamada ku-hengge-ku, maai ake neè kasi

ade ro samporona ita ruma-ku mpa, wati-du ngawa-ku tjampo wali labo tongge pande

ede. Ntjambe kai ba kali: póda ipi lalo nggahi nggömi ede mandinga-ndinga wali

nggahi huku ra-nenli nahu wati-da lowa-mu tjampo wali labo rahi-mu, mandede

wali kali ede na-waü-du kahina-hina ro kafitena ba ibili ba supu wara ade-na

matakabu-kabu, ndadi na-tabai dja-du ba ibili. Makento mpara ba ede, kali na-kau-du

lao ou pande ede wati-p sabune ntoi-na, na mai-ra pande. Ede-ra nggahi kai ba

kali: e pande, wara wei nggómi mamai ara nahu mawaa parakara ba supu raa-lambo

ro boë ba nggómi kai madawara sa-ori-ori pahu ntjara-na mandinga labo èda-ku

sarumbu-na na-waü-ra kèta-kèta mena; maai ake wati-du ngawa-na dula di uma-na

ro tjampo wali labo nggómi mandinga labo nggahi huku ra-nenti nahu wati-du

sa-kali-kali lowa-mu tjampo; maai ake lao-ra dula nggómi di uma-mu, wati-du wara

ntjai-na tjampo labo wei-mu. Ede-ra dula kai-na pande ede labo nangi-nangi salaho-na

iha ade-na labo wei-na ba supu parenta kali wati-du lowa-na tjampo. Ede-ra lampa

rero kai-na di sa-niki-niki ntjai. Makento mpara ba ede, na-èda angi-na labo ibili

marakafitena kali ede. Ede-ra nggahi kai ibili: e pande, au-tji nangi rero kai-mu?

Ntjambe kai ba pande, na-nuntu weya-du parakara-na labo wei-na masaraka labo

parakara ra-katjumpu weya ba kali wati lowa-na tjampo labo wei-na. Nggahi kai

ba ibili: ai pande, ai-na lalehe ade-mu, nahu ndai matjèpe-na raa-rawi kali ede;

maai ake nahu neè makandadi weki-ku djara, nggara na-raho sara weli ba kali ede

landa kai-pu maduwa ratu ringgi. Nggahi kai ba pande: laho weki-na. Makento

mpara ba ede, wei pande na-kawei-du ba kali, ndadi wai marakaloa-na ede na-lao-ra

raho masa masaratu arupiya, ede-ra mbeï kai ba kali sa-ratu arupiya. Makento

mpara ba ede wali, ibili na-kandadi-du weki-na djara meè, komba mena edi ra rima-na

upa mbuwa, hampa tatuu komba-na mandinga labo-ku nae labo-ku <Jèse-na, na-ntjewi

upa kaki dèse-na labo-ku mpore-na, na waü-ra kakila bune saninu weki-na djara

ede. Ede-ra diki kai ba pande ede di tando uma-na. Ede-ra èda kai ba kali djara
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ra-diki di uma pande na-waü-ra ntika ndede lalo, ede-ra ou kai-na pande, lao-ra

pande di uma-na. Na-sodi-du : tjoü mantau djara? Nggahi pande: lamada mantau

djara. Sodi kai ba kali: wati neè-mu landa? Nggahi kai ba pande: nggara na-ntjhi-

ntjao-sa tjoi-na, ku-landa mpa. Nggahi kai ba kali: sabune ndei landa kai-mu?

Nggahi pande: duwa ratu ringgi neè landa kai-ku, wati-du wara kura-na kóne sa-balae.

Nggahi kai kali: laho weki-na, nahu maljöla-na kai maduwa ratu ringgi. Ede-ra

lao weha kai-na masa duwa ratu ringgi, ede-ra tjóla-na labo pande, ndadi djara ede

na-mbeï-du kali. Makenlo mpara ba ede, wati-du wara rawi-na makalai kali ede

sangi lao nente djara mpa sa-nai-nai, lao di sa-niki-niki kampo möda kada èda mena

ba doü djara kali mataho weki, ndadi naha-naha ipi-ra takabu ade-na kali ede.

Maken to mpara ba ede, raka mpudu ba ai-nai-na djumaa, ede-ra lao kai ndai-na kali

malao kina weya rante djara ro malao tjafa kapa-na; raka-pu wakatu djumaa, ede-ra

kani kai-na saraba ro badju djuba ro kami mataho-taho weki, wati-pu wara raa-kani-na

di sa-niki-niki djumaa makalai, ampo djumaa ede kani kai-na badju ro saraba

mantika-ntika. Ede-ra lao kai-na di sigi, na-nente-ra djara ede. Raka-pu di sigi,

wara dja sa-buwa kola di tando uma sigi, dei-na oi di ade kola ede awa mai ba

tatuu. Ndadi ba kali wati-pu neè lalo-na di uma sigi, na-óno sai waü-pu djara-na

di ade kola, nde pala wati londo-na kali watu èse kontu djara, na-hengga weya-ku

mpa rante-na. kanöno-na djara labo nente salaho-na. Doü di uma sigi na-waü-ra

ngèna mena neè-na kali di uma sigi ba supu neè-na ahi wakatu adjumaa. Nde

pala ndai kali na-mbui ntene-pu kanóno ro sarere ro piyu mena-na para djara-na.

Makento mpara ba ede, djara ede ntika na-móda mpara di woha kola ede. Ede

mpara lao daro rero kai ro simi rero kai ba ndai kali di ade kola ede, na-waü-ra

mbètja mena badju ro saraba mataho-taho, na-waü-ra nggèle mena ba supu lao liwa

rero-n di ade kola. Ndadi londo mena-ra doü watu sigi malao sodi kali: e ruma-e,

au kombi rawi ita ruma-ku lao simi rero kai-ta di ade kola ake, wati-du runtju

waü-ta djuba labo saraba? Ro kaljihi ba sarunde doü-na, na-katjai-ku rongga supu-na

kali. Ede-ra ntjambe kai-na ba kali: he kaman-e, wara djara-ku marongga möda

di ade kola ake, ede neè daro rero kai ro neè simi rero kai-ku di ade kola ake,

kapo mai döho-ra simi ro daro inga weya di ade kola ake! Ndadi kananu-n ba doü

mamböfo ede: na-rongga-ra ringu-na ksLli ake, wara-tji patu-na neè lao simi rero

kai-na djara di ade kola labo dei' oi wati raka-na kóne tatuu, pai-pai-sa mabu gólo-na

ro tasabe-na ro masa-na, na-patu neè lao daro ro simi rero-na, ake sa-buwa djara

manae mandinga labo-ku dèse-na, bune-ku pahu-na neè lowa kai-na mbora di oi

kola masandede dei, maai ake na-waü-du ringu. Ndadi doü mambóto ede na-neè

sambeya-ra adjumaa, na-ngupa-ra doü makalai mandadi ima(m). Makento mpara ba

ede, waü mpudu tjumpu sambeya, na-tjuwa londo mena mpa watu uma sigi malao

nggeè ada di ruma sangadji ba supu kali na-waü-ra ringu, na-nggeè ada kai-du

labo ruma-ta sa-mena-na lampa rawi kali. Ntjambe kai ba ruma-ta: nggara na-waü

sara ringu, wati-du lowa-ta kandadi kali, maai ake lao pèto weya-pu edi-n: Ede-ra

lao mena kai doü ede maraka kali, indo kapo kali ede na-mbui nlene-pu lao ngaro

rero-n di ade kola ede mangupa djara-na, na-waü-ra mboho kara labo howi-na.
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Ede-ra lao kai doü malao nenti ro randa kali ede, waa-du di sa-buwa uma nlaru,

kalösa mena weya-du soröba ro djuba ro kami-na, sarowa-na, ampo mbeï-du kau

kani tembe ro badju makalai, ndadi balunggu weya-du edi-n kai hadju peto. Nggahi

kai ba kali: ba bau neè kandake dóho kai-mu nahu? Wati ringu-ku nahu! Nde

pala wati-du kadeè-na ba doü mamböto ede, na-balunggu ntene weya-du edi-na, ede-ra

lao kai nggeè ada di ruma-t ba waü-ra balunggu-na kali. Ndadi na-waü-ra mboiï

sa-niki-niki kampo kali waü-ra balunggu ba supu ringu-na ro mandede wali ana ro

wei, tjina ra angi kali na-waü-ra ringa kali waü-ra balunggu ba ringu-na, ndadi

iia-tjuwa-ljuwa niya ro tindja: nggara na-laho sara kali watu ringu-na ro na-dula

taho ro ntai di uma ro saladja-na, ku-sambele mbeè ku-batja dowa salama. Makenlo

mpara ba ede, kali ra-balunggu na-tiyo dja-ku ba doü masandaka-na, wati-du wara

èda-na nggahi-na kombi rawi-na kombi manljara tanda ringu-na. Ede-ra lao nggeè

ada kai-na di ruma ba supu èda-na kali wati-du wara-na nggahi ro rawi maringu

Nggahi kai ba ruma-la: lao kalösa-pu, öto waa-pu di uma-na ! Ede-ra lao kai doü

ede malao öto ro waa kali di uma-na. Rongga-pu di uma-na, ede-ra wura ao kai

bóngi montja ro karaba ba ana ro wei ba supu neyo ade-na dula labo tabo-r ntai

ndai kali. Ede-ra ndai ngupa kai-na mbeè neè sambele tjóla kai lindja-na. Makenlo

mpara ba ede, ibili na-lao karinga wali-ra pande hadju ba waü-ra dula kali di uma-na

mandinga labo nggahi-na ibili ede: maai ake na-neè wali ngupa mbeè neè sambele

tjöla kai tindja-na, peya nahu makandadi weki-ku mbeè. Ede mpara dula kai-na,

na-lao kandadi weki-na mbeè. Makento mpara ba ede, kali labo wei ro ana-n na-

ngupa rero mbeè, wara dja èda-na mbeè ra-diki ba pande. Ede-ra ndai lao sodi

kai-na: mbeè ake neè landa-ro. Nggahi kai ba pande: landa-ku, nggara na-ntjihi-ntjao

sara tjoi-na. Ede-ra sodi kai-na: sabune-ku tjoi-na mbeè ake? Ntjambe kai-n upa

mbuwa ringgi. Ede-ra tjóla ro waa kai-na di uma-na, nai sidi, ampo sambele.

Makento mpara ba ede, ede-ra kabóro mena kai sa-mena-na tjina ro angi-na ro bela-na.

Ndadi raka-pu ai masidi, ede-ra sambele kai-na mbeè ede. kamami ra kapuwa-na,

waü mpara mami, ede-ra lao ao kai-na sa-mena-na tjina ro angi-na di ade kampo.

Makento mpara ba ede, ndai kali na-kau-ku isi Ijere, na-neè sambeya asa. Nlika

na-èda mpudu djara-n mamóda ede na-mai luu lalo di ade tjere, na-kalösa-ku kèlo-na

watu lasu tjere. Ede-ra lao nenti bate rero kai-na lasu tjere ede, na-waü-du rugu-rege

lampöde-mpóde-na labo liere ede. Ede-ra lao mena kai doü masodi-na: au kombi

rawi ita ruma-ku ake ? Ntjambe kai ba kali : djara nahu maramöda di ade kola

ampo de ku-èda mai luu lalo-n di ade tjere ake, ndadi kèlo-na djara ede nenti katjiya

ba nahu, móda ai-na möda wali-na. Ede-ra kananu wali kai ade ana ro wei-na ro

doü mambóto ede : na-waü-du rongga wali pala ringu-na kali ake ! Ede-ra lao karinga-na

ruma-ta lampa rawi kali manenli bale rero Ijere ba supu wara djara maluu di

ade-na 1 Ntjambe kai ba ruma-t: nggara na-ndede-sa, na-rongga wali-ra ringu-na,

maai ake lao balunggu wali-pu edi-n kai hadju pelo! Ede-ra lao kai-na doü di uma

kali. Nde pala kali na-mbui ntene-pu lambuhu-lambale labo tjere, bate Ija-do bate

tja-da-na. Ede-ra lao nenti kai ba doü mamböto, lao waa wali-du aka uma ntaru,

balunggu weya-ku edi-na kai hadju pelo. Ndadi öha ro ula ra-kamami ra kapuwa



BIMANEESCHE TEXTEN. 55

ede wali-du ngaha ba doü ba supu ngango labo kali marongga ringu. Ede-ra

tjumpu-kai-na nunlu ro mpama kali.

Mpama sangadji Ali.

Wara-wara ruwa-n wara sa-buwa sangadji Maharadja Ali-ku ngara-n, nira-pu

wei-n ede langara kai Putiri Hanin, na-nljewi kai-ku labo nae ra nene-n ro mbóto

sangadji-ngadji ndai kabata-na. Indo kapo sangadji ede wara ana-na tolu mbuwa,

möne ntjau, masasae tangara kai Badar-sah madiwoha langara kai Djohan-sah,

maari-ari póda tangara kai Ali-sah. Makento mpara ba ede, ana-na masasae wati

wara rawi-na makalai sangi lao kaiha rero weya wei ro ana doü. Ede mpa mandai

rawi-na di ade masanai-nai, nggara na-lao sara ama ro rahi-na raalao nggeè ada di

ruma-ta, wati ngawa-na parèsa ro huku ana-n ede. Makento mpara ba ede, wati-du

waü-na siya ba doü di rasa raa-rawi ana ruma ede, ede-ra mafaka mena kai-na ba

doü di ade rasa : taho-ra ba lösa-ta lao ngupa rasa makalai. Makento mpara ba ede,

ede-ra lao mena kai-na siyadera ede malao nggeè ada di ruma-t bitjara. Rongga-pu

akadawa, sodi kai ba ruma-t bitjara: au-tji habar mai mbóto kai weki nggómi dóho

ake? Nljambe kai-na: mai nggeè ada, ruma-e. neè mpara lósa lao ngupa sangadji

makalai, lamada dóho wati-du waü siya kantjóki ba ana-ruma-ta masasae. Ntjambe

kai ba ruma-t bitjara: na-ntjara kananu dóho-mu ede maneè lósa lao peso weki di

rasa makalai, nggara mu-balu sara kananu nahu, ta-kau-ku lósa ruma sangadji labo

ana ro wei-na: nggara wati sara neè-na lósa, ede 'ampo mu-lósa dóbo, kóne nahu

ku-lósa sama-sama labo nggómi dóho ; mai-ra ta-lao-ku labo nahu nggeè ada labo

ruma-t! Ede-ra tjuwa lao mena kai-na di uma ruma-t, rongga-pu akadawa, ede-ra

nggeè ada kai ba ruma-t bitjara : nggeè ada, ruma-e, bune santika sa-mena-na dinga

dóho-ku di ade rasa wati-da tjaü-na karuma ita ruma-ku, taho mpara lósa ila ruma-ku

walu rasa ake. Ringa kai ba ruma-ta nggahi ruma-t bitjara, ede-ra kananu-na: di

raka-ku madja taho-pu batu-ku nggahi ruma-t bitjara ake. Ede-ra nljambe kai-na

ruma sangadji : ai ake nggómi-ra ndai maparenla rasa ake, bune santika nahu taho

mpara lósa-ku. Ede-ra tuu kai-na, lao karinga-ku wei ro ana-na: mai ruma-t bitjara

labo sa-mena-na ada ra kau rasa mamai katèsa kalósa ita dóho ake, wati sara ngawa-ta

lósa, ede siya dóho mena neè malósa, kananu ba nahu: di lósa mena siya dóho taho-ra

ba lósa-ta ita-ra-ake, mai ka-ra ndede-na na-waü sara lósa dóho, tjoü-ra mandai

makaruma-ta ita dóho, ndadi la-nggeè-ra bune santika hentja di ade rasa-la; maai

ake taho-ra ta-lósa kada, kamótji mena-pu sa-mena-na maalu-alu! Ede-ra kamótji ro

kabóro kai, waü mpara kamótji, ede-ra tjuwa lemba kai ba ndai ruma-t labo ana-na

tolu-n, tuwa putiri na-suu-ra. Ede-ra lósa lampa kai-na lima doü-n ede, ede-ra lampa

kai-na. Raka-pu di sa-buwa sera makalau naèda-ra angi-na labo doü mpanga pidu-n,
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ede-ra rampa mena kai sa-mena-mena-na ntau ro wara ra-waa-n ede. Makento mpara

ba ede, ede-ra lampa kai-na, nira-pu ana-n masasae na-sera sai di nanga, ndadi na-

lampa-ra upa-n ede. Sabune-bune ntoi lampa-na, ede ampo na-tambari, wati-du èda-n

ana-na masasae. Sodi kai-na : bakai-ku sae-mu ede ? Ntjambe kai ba ana-na duwa-n

:

di ai sapa-ta nanga na-sera sai-ra. Nggahi kai ama-na : taho-ra la-ngèna waü-ku.

Sabune-bune-du ntoi ngèna-na, wati ntene-pu mai-na ana-n ede. Pala ana-n ede,

waü tjumpu sera, ede-ra lampa kai-na, nde pala ntjai ede na-ntjangga duwa, wati

lao batu-na di ntjai lampa kai ama ro ina-na, na-lampa kai-ku watu ntjanga makalai.

Ede-ra lampa-lampa kai-na Badar-sah, na-raka-ra sa-buwa rasa, wati-du èda angi-na

hibo ama-na. Sabune-du ntoi-na nggeè di ade rasa ede, na-kandadi-du djuru kuntji

ba sangadji di ade rasa ede. Makento mpara ba ede, ndonta wali-du ama ro ina-n

mangèna-na. Sabune-bune ntoi ngèna-na, wati ntene-pu wara mai-na, ede-ra nggahi

kai ba ama-na: mai-ra ta-lampa-ku, wati-du patu-na ndai ngèna ana matjilaka ede,

ba supu siya neè èda kai ntjöki ita döho, mai-ra ta-lao kada lampa! Ede-ra lampa

kai-na, na-raka-ra sa-buwa rasa, ede-ra nggeè kai-na di nganto rasa ede, na mafaka-ra

labo wei ro ana-na mandai rawi dóho-na. Nggahi kai ba rahi-na: midi nggómi

döho akedeï, nahu neè malao raho sadeka labo doü di ade rasa ake. Ntjambe kai

ba wei-na: wati taho-na lao ita, mai ka-ra ndede-n tantu wara doü di ade rasa ake

mapata ita, ndadi na-naha-naha ntjewi-ra madja-ta; maai ake lamada labo ana duwa-na

ake ndai malao raho sadeka labo doü di ade rasa ake. Nggahi kai ba rahi-n : taho

pöda kananu nggömi, taho-ra ba lao-mu. Ede-ra lao kai-n di ade rasa ede, raho

kai-n sadeka. Nggahi ba doü: he faki, mu-neè sara raho sadeka, lao aka uma sigi,

mai ka-ra ndede-n sara-na di ade rasa ake, di ai-nai-na adjumaa na-kabóro mena

sa-mena-mena-n doü madarere nggeè ro mori, ndai ruma-t bitjara neè mambeï mena-na

sadeka di doü mandede ede di ai wakatu adjumaa. Ede-ra lao lalo kai-na di uma

sigi, waü mpara sambeya adjumaa, na-mbeï mena-du sadeka sa-mena-mena-n siyader

ede, ndadi wei Maharadja Ali na-luu dja-ra raho. Ntika na-èda-du ba ruma-t bitjara

sa-buwa doü siwe mataho weki-na, ede-ra kananu kai ade-n: doü siwe ake ampo de

ku-èda, santoi-ntoi-na wati wara-na doü ake, kombi-kombi doü makalai rasa makandadi

weki-na kasipahu. Ede-ra mbeï kai-na ba ruma-t bitjara sadeka tolu-n labo ana-n.

Makento mpara ba ede, sara-na ruma-t bitjara, na-waü sara sambeya djumaa ro

na-waü sara mbeï sadeka di sa-mena-mena-n doü makasipahu, na-luu-ra di ade asi

nggeè ada labo ruma sangadji. Raka-pu di ruma sangadji, na-nggeè ada kai-du:

wara sa-buwa doü siwe mataho pöda weki-n, wati-du wara-na ndai kantewi kai-ta

di ade rasa ake taho weki-na doü makasipahu ede. Ede-ra nggahi kai ruma-ta:

nahu ku-neè-ku èda doü siwe ede, nggara na-mai wali-sa di sigi djumaa makento,

kau-pu mai ara nahu neè mambeï-na sadeka. Ede-ra tarima kai ba ruma-t bitjara

parenta ruma t ede, ede-ra dódo-na dula. Indo kapo doü siwe aka-n de, na-waü-ra

tarima sadeka, lao kai-na di amba, weli kaniki kai neè ngaha ro nöno-n, ede mpara

dula-n lao aka hidi rahi-na, na-nggahi-ra ro na-roi-ra taho sara-na doü di ade rasa

ake. Ede-ra tjuwa ngaha ro nöno kai-na upa-upa-na labo ana-na. Makento-ra ba

ede, na-raka-ra ai-nai-n djumaa, ede-ra lao wadi kai-na di sigi, waü-ra sambeya



BIMANEESCHE TEXTEN. 57

djumaa, donggo ro mbeï wali kai sadeka ha ruma-t bitjara, ndadi na-luu dja-ra doü

siwe ede maraho sadeka. Nggahi kai ruma-t bitjara : e doü siwe makasip&hu-e, wati-du

wara-na masa di nahu, lao-ra nggömi aka asi, dödo-pu di ruma sangadji sadeka!

Ede-ra lao kai-na di asi tolu-tolu-n labo ana-n, raka-pu di lawa, raho kai-n hengga

ntjai labo doü masandaka-na. Ede-ra bengga weya kai ntjai, ede mpara luu-n,

bune santika ana-n maduwa-n wati-du kau lnu, ntjai lawa waü-ra bonto ro wöle.

Ede-ra lampa kai kèse-kèse, lao di ruma-ta, na-döho-ra awa sampana. Ntika

na-èda-ku ba ruma-t doü siwe mataho weki, sodi kai ba ruma-ta: au-tji habar

nggömi? Ntjambe kai-na' nggara wara sara nata ro ntjii ade ita ruma-ku, neè-ku

mai dodo wöka-wóka sadeka. Ntjambe kai ba ruma-t: taho weki-na, taho-ra neè

waü-mu döho èse uma. Ede-ra neè kai-n, waü mpara döho, sabune-bune ntoi

kadeè-na kasi ade ruma-t, wati ntene-pu mbeï-na, ede-ra dodo kai-na dula, nde pala

wati kau-na dula ba ruma-t, na-kau-du bonto ro wóle weya ntjai asi. Ede-ra nangi

kantjii-ntjii kai ade-na ba supu samada-na ana-n duwa-n mamidi ari lawa, wati kau

luu ba doü malonggu ntjai. Watu ai masidi saraka wakatu asa kadeè-deè ba ana-na,

wati ntene-pu lósa ina-na, ede-r nggahi kai ana-na mandinga labo nangi salaho-na

:

mai-ra ari-e, ta-lao-ku dula mbeï ngowa ama-ta. Ede-ra lao kai-na dula, raka-pu

di ama-na, nuntu mena kai sa-mena-mena-na lampa rawi ina-na watu tampuu waü-na

masaraka luu-na di ade asi: lamada duwa wati kau-na luu, masaraka ake wati-pu

lósa-na. Ntjambe kai ba ama-n : nggara na-ndede-sa, na-tlalim pala sangadji di ade

rasa ake, wati patu-patu-na neè nggeè kai-ta rasa ake, mai-ra ta lao-ku lósa ngupa

rasa makalai! Ede-ra lósa lampa kai-na tolu-tolu-n labo ana-n, teka doro, londo

sori. Sabune-bune-du sera makalau lampa kai-na tolu-n labo ana-n, ntika na-raka-pu

sa-buwa nanga madeï ro mapadja ro mbóto mbai maipi-ipi sawai ro nggange-na di

ade nanga ede, na-neè-ku sapa, wati disa-na, nde pala wara dja sa-buwa sampa

mataki panimba doü. Ede-ra nggahi kai-na : e tjina-e, kasi toi ade-mu, öto tja-ipa-pu

nahu! Ngg&hi kai ba doü mapanimba: taho weki-na, nggara wara-sa masa-mu

ndai ufa kai-mu nahu. Nijambe kai-na ba Maharadja Ali: wati wara masa-ku nahu

köne sa-balae. Nggahi wali kai doü mapanimba ede: nggara wati sara wara masa-mu

nggómi döho ake, tolu-na weki-mu mbeï-pu nahu sa-buwa neè ufa kai panimba-ku.

Ntjambe kai Maharadja Ali: kangampu mböto-mböto, tjina-e! Ede-ra lampa lao

awa kai-na, batu nanga, nde pala wara dja sa-buwa fuu hadju marambóo. fuu-na

ipa bae ba nanga, elo-na na-raka-ku sa-bae ba nanga. Ede-ra nggahi kai-na labo

ana-na : watu ake pala mataho ndai nonto lao ipa kai-ta, maai ake midi nggómi,

ana-e, akedeï, nahu malao danda tja-ipa waü sae-mu. Ede-ra lao kai-na danda

tja-ipa ana-n sa-buwa, waü mpara rongga ipa, na-lao wali-ra weha ana-n sa-buwa.

Raka-pu di woha-woha nanga, ede-ra hinti kai ba mbai, na-ngaha mena weya-du

sa-mena-na sarumbu-na, nggeè mpara koha tuta-na oro tja-awa ba oi, lao lalo-ra

awa möti, Bune santika ana-na ede, sa-buwa manggeè ipa bae ba nanga, sa-buwa

manggeè watu sa-bae ba nanga. Makento mpara ba ede, ntika na-èda-ra ba doü

mapanimba lampa rawi mandede ede, ede-ra lao weha kaböro mena kai ba doü

mapanimba ede, ndadi na-waa kadula-du di rasa-na, na-nggeè sama-sama-ra labo
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doü mapanimba. Sabune-du ntoi nggeè-na, na-èda-du lampa rawi-na ana doü döho

ede, na-taho-taho parange-na, ede-ra waa kaluu kai di ade asi, ndadi kandadi-du

ba ruma-ta araa-ra-duwa, sa-buwa kandadi-ku pasiki. Nde pala sae-n matangara

kai Badar-sah na-nggeè di ade rasa ede, na-kandadi-ku ba ruma-ta djuru-kuntji,

nde pala sabune-bune-du ntoi nggeè tjampo-na, ai sae-si mapata di ari, ai ari-si

mapala di sae. Maken to mpara ba ede di ade ndede kai-na, na-supu-ra ruma-t

sangadji, wati-pu sabune ntoi supu, ede-ra made-na: ruma-t bitjara neè matjèpe-na

sa-doü-n. Ndonta wali-du parakara wei Mabaradja AU. Sabune-bune-du siwi ba

ruma-t labo nggahi mataho-taho ro nggahi kapöro ro kantjóki ba ruma-t, wati

romo-romo ngawa-na kawei ba ruma-t, ede-ra raho kai-na dowa di ruma Allah

ta'ala wei Mabaradja Ali. Ndadi na-kalondo weya-du bala di sangadji ede, na-hina-du

ba supu ndapo mena wangga-na bali bae malabo wisi-na mandede wali rima-na

bali bae na-ndapo antju-na masaraka palanu-na, ndadi wati-du lowa-na köne taï ro

tarii ro ngaha ra nóno, malai-na-sa na-neè sara ngaha, pao weya-ku ba doü.

Sabune-bune ntoi supu-na ede mandede wali sabune-bune sando maloi-na, wati ngawa-na

taho, na-nggeè-ra labo siya-siya ro ntjöki bala weya ba Allah ta'ala ra-rawi-na ede.

Makento mpara ba ede, ndonta wali-du koha tula aka-n de, ra-oro ba oi, antjo

kaneè-du ba balumba èse kengge móti. Ede-ra raho kai-na dowa di ruma Allah

ta'ala koha tuta ede, na-kaèda topo-ku angi labo nabi Isa: köne pöda mpowa sa-pida

mada èda angi-ku labo nabi Isa, ampo na-weha-ku ntau-na Allaho ta'ala. Pala

na-tarima weya-du dowa-n ede ba ruma Allah ta'ala. Makento ba ede, nabi Isa

na-lampa-lampa-ra aka kengge móti, raka-pu di koha tuta ede, ede-ra mbeï kai-na

salam ba koha tuta ede. Nggahi-na: assalamu alaikom ya ruhullah Isa! Ringa ba

nabi Isa eli doü masalam, na-tambari kui na-tambari wana, wati wara èda-na doü

masalam, malai-na-sa koha tuta mpa mangeè ededeï. Nggahi kai ba nabi Isa: e

koha tuta-e, au-tji hadjal-mu labo nahu ? Nde pala koha tuta ede, waü-ra mbeï-na

salam ro èda angi labo nabi Isa, ede-ra made-na. Makento mpa ba ede, na-raho dowa

nabi Isa di ruma Allah ta'ala, mai ka-ra ndede-n au-au mpara raho-n nabi Isa

na-mpabuwa tarima ba ruma Allah ta'ala. Nggahi ba nabi Isa: e ruma-e, kamori

töpo weya-pu nahu koha tuta ake! Tarima weya ba ruma Allah ta'ala dowa-na,

ede-ra mori kai-na koha tula ede labo niki-r ndai sa-mena-mena-na pahu sarumbu-na,

Ndadi na-sudju ro nemba-ra labo nabi Isa. Ede-ra sodi kai-na ba nabi Isa asal usul

neè ndede kai ruu-na. Ndadi na-nuntu weya-du ba Maharadja Ali walu tampuu

waü-na di ai ndadi-na sangadji masaraka tjumpu-kai-na hinti ba mbai sarumbu-na,

nggeè mpara koha tuta-na. Ede-ra ntjambe kai ba nabi Isa: kanae-nae-pu saba,

mai ka-ra ndede-n sa-mena-mena-na raa-rawi-mu ro ruu-mu ra-kaneè waü mena kai

ba ruma Allah ta'ala, ndai ntjai-na mpa rawi manusiya ro rawi mbai, waü-ra ulu waü

ra-tarima ba ndai-ta sa-mena-mena-na ruu-ta mataho ro ruu-la maiba raa-mamai

mena watu Allah ta'ala ; indo kapo ake nahu malao kina nggómi mandadi sangadji

di sa-buwa rasa ndai matjèpe-na sangadji di ade rasa ede na waü-ra made, malai-na-sa

ruma-t bitjara mpa ndai matjèpe-na. Ede-ra waa kai ba nabi Isa, kandadi-na sangadji

d.i ade rasa nggeè kai ba ana-n tolu-n ede. Di ade nggeè kai-na ai ama-tji mapata
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ana, ai ana-lji mapata ama. Makento mpara ba ede, na-ntjewi malai-ku tjau-na ba

sara ro doü ade rasa ede parenta-na sangadji bou ede mandinga-ndinga wali, nggara

wara-si doü masupu, au-au mpara pahu supu, na-waü sara loi ba ruma-ta, wati-^u

lowa-na daa taho, malai-na-sa na-taho lalo mpa supu ede ro sangadji ede na-mboü-ra

(Ji sa-niki-niki rasa lowa-na loi doü ro karama-na. Makento mpara ba ede, na-ringa-ra

habar ba sangadji masupu ntuku rima ro edi-n ede, kau kai-na kaambi sa-buwa

kapa neè lao kai-na raho loi weki-na labo sangadji makarama. Ndadi kaambi weya-^u

sa-buwa kapa maniki ra ndai labo ösu ro siya-na labo sa-mena-mena-na marakani

sangadji kai-na, na-waa mena-du ; raka-pu ai-nai-n mataho, ede-ra londo kai-na di

kapa ro na-waa-du doü siwe raa-wei sangadji Ali. Ede-ra lodja kai-na, wati-pu

sabune lodja-na, na-raka-ra di rasa sangadji makarama ede; ede-ra wótu kai-na

bedi bune santika eli karaba ringa. Ede-ra kau lao kai ba ruma-t parèsa kapa

mamai ede. Ntjambe kai ba doü di kapa: wara sa-buwa sangadji masupu rima ro

edi-n neè mamai raho loi labo sangadji di ade rasa, Ede-ra dula kai doü maparaèsa,

na-lao sama-sama-ra labo doü kakai sangadji masupu ede, Raka-pu di tando ruma-ta,

nggeè ada-na : kapa mai kai sa-buwa sangadji masupu ntuku rima ra edi-n, neè

mamai dodo loi labo hawo ro ninu ro penla ro tini ita ruma-ku. Ede-ra nggahi

kai ba ruma-la »taho weki-na" mandinga labo mbeï-na parenta, kau-na kaambi

sa-buwa uma neè hidi-na ba ruma masupu ede. Ndadi doü ra-kakai na-dula-ra awa

kapa, na-nggeè ada kai-du labo ruma-ta: taho weki-na, ruma-e, na-wau-ra kaambi

weya sa-buwa uma neè hidi ita ruma, wara-si patu-na, taho mpa londo waü-ta ai-nai-n

ake. Makento mpara ba ede, ede-ra londo waü kai-n ndai-na sangadji masupu ede,

wati-pu waa-na wei-na ro doü siwe-siwe, rongga-pu èse maraango, ede-ra kalei waa

kai di tando ruma-t. Sodi kai ba ruma-t: na-ntoi-ra supu-mu-ro? Ntjambe kai-na:

na-ntoi ipi lalo-ra supu lamada ake, sabune-bune-du sando maloi-na wali romo ngawa-na

taho, ede asal mai dodo kai bareka labo ila ruma-ku. Nggahi kai ba ruma-t: taho

weki-na, ta-raho-raho-ku di ruma Allah ta'ala salama laho-r ntai-na. Waü mpara

tjumpu nuntu ro nggahi labo ruma-ta, ede-ra kau waa kaleï kai aka uma ra-kaambi

weya mandinga labo parenta ruma-ta labo ama-ro-duwa ro pasiki, kau-na lao tonggu

weya kapa sangadji ede ba supu mbui-pu wara-na wei sangadji masupu ede di ade

kapa, kombi-kombi wara doü maneè turu karawi ro madabade sara di ade kapa ede.

Ede-ra lao kai duwa-n ede awa kapa, ndadi na-tjuwa dóho mena-ra di kompe dindi,

wei-na ruma-t ede wara di ade bili-na. Makento mpara ba ede, ba pasiki na-èda-du

nasi mamböto mapahe uta di ade möti pahe ba lènga-na makalai ade móti, ndadi

lènga-n makalai ndai marampa-na ro mangaha-na. Ede-ra hari kai-na pasiki mantjewi-

ntjewi kömi ade-n. Ede-ra sodi kai ba ama-ra-duwa: au-tji neè hari kai nggómi

mandede-ndede lalo? Ntjambe kai ba ari-n mapasiki: bune-ku da hari kai nahu,

ku-èda-ku nasi mamböto mapahe londe di moti, makalai mapahe-na, makalai neè

mangaha-na. Ntjambe kai ba sae-na: wati patu-na neè hari kai parakara ede, sabune

ruu-na nasi ede labo ruu ita dóho ake, mai ka-ra ndede-n asal-asal ita ake tolu-ta

satjina ana-na ba Maharadja Ali. Ndadi na-nuntu weya-du watu tampuu waü-na

saraka tjumpu-kai-na, di ai luu-na di lawa ruma-t bonto ba doü ntjai, wati kau-na
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luu: ngèna ba ita watu ai masidi waü masaraka ai mambia, wati-pu lösa-na ina-la.

Na-nuntu mena-du ba sae-na, ndadi sa-mena-mena-na raa-nuntu duwa-na ede, na-ringa-

mena-ku ba ina-na di ade bili ede, ede-ra lósa kai-na ari luwa labo nangi, pohu ro

ngilu lalo mpa ama-ro-duwa labo pasiki ede. Eda kai ba doü di ade kapa rawi

mandede ede, ede-ra linti ro ngango kai-na, na-neè-ku kantjöki ba supu pohu ro

ngilu angi-na labo wei ruma-ta, sarunde doü-na malao nggeè ada èse ruma-ta pasiki

ro ama-ro-duwa na-waü-ra pohu ro ngilu angi-na labo wei ruma-ta. Ntika na-ringa-ku

ba ruma-ta lampa rawi-na pasiki labo ama-ra-duwa makamadja-na, ede-ra mbeï

kai-na parenla, kan lao lèto ba neè hade. Ede-r lao kai doü malèto-na, waa-du di

sa-buwa uma mbóda, nai sidi, ampo hade-ku. Makento mpara ba ede, raka-pu ai

masidi, djuru kuntji na-neè-ra lao èse asi, na-èda-du ama-ro duwa ra-lèto di uma

mbóda, ede-ra sai kai-na ro sodi-na sa-mena-mena-na lampa rawi-na di ade kapa ede.

Ede-ra tjuwa nuntii kai-na watu tampuu waü-na saraka tjumpu-kai-na. Ntika

na-ringa-ku ba djuru kuntji sa-mena-na nuntu ro nggahi, ede-ra nangi ro pohu ngilu

kai angi-na: nggara na-ndede-sa, tjina nahu pala nggömi duwa ake; maai ake mai

ta-lao kudu nggeè ada labo ruma-ta, köne poda mpowa na-hade-ku ba ruma-ta, sura

waü nuntu tala mena weya lampa rawi-ta. Ede-ra waa kai ba djuru kuntji èse

asi. Eda kai ba ruma-ta mai djuru kunlji mamai waa wali ama-ro-duwa malabo

pasiki, ede-ra kapóro kai ba ruma-ta mantjewi-ntjewi lalo labo djuru kuntji. Nggahi

ba ruma-ta : ba bau supu-na, nggómi, neè disa kai-mu mai waa wali di tando nahu

doü duwa-n ede, maai ake taho-ra lao-mu hade. Ntjambe kai ba djuru kuntji:

au-du parenta ita ruma-ku suu-du ba lamada dóho, nde pala wara-si kasi ade hawo

ro ninu ita ruma-ku, wara sa-buwa parakara ndai nuntu waü labo ita ruma-ku,

waü-si ringa ba ita ruma-ku nggahi ro rawi ake, wati dja-du lowa da tarima

raa-parenta ita ruma-ku. Ntjambe kai ba ruma-ta: parakara au-tji neè nuntu-mu

labo nahu ede, maai ake tabai tja-pu nuntu ! Ede-ra nuntu weya kai ba djuru

kuntji watu tampuu-mpuu-na «lamada dóho tolu-n ake doü masabuwa ina ro ama,

ngara ama-ku Maharadja Ali, ngara ina-ku Putiri Hanin" masaraka tjumpu-kai-na,

lao-na tonggu kapa, èda angi-na labo ina-na di ade kapa ro pohu ro ngilu angi-na

labo ina-na. Ndadi na-ringa-ra ba ruma-t nuntu weya ba djuru kuntji asal usul-na,

ede-ra nggahi kai ba ruma-ta: nggara ndede-sa, ana nahu pala nggómi dóho tolu

ake! Ede-ra pohu ro ngilu kai angi-na ama malabo ana ede, ndadi sa-mena-mena-na

doü mambóto na-hera mena ade-na. Makento mpa ba ède, waü-du ana mapata

ama ro ama mapata ana, ede-ra tjuwa-tjuwa neyo mena kai-na ade. Makento mpa

ba ede, na-kau-du lao weha sangadji masupu, wati-p sabune ntoi-na, na-mai waa

kaleï-ra ba doü di tando ruma-t. Ede-ra nggahi kai ba ruma-ta : maai ake taho-ra

tabai-bai-mu nóno loi nahu ake, nde pala satoi nggahi kantiri-ntiri póda-pu labo

nahu, au supu-na raa-rawi-mu kombi ro raa-nggahi-mu kombi di maulu-ulu-n neè

èda kai-mu raka supu mandake ake ? Ntjambe kai sangadji masupu : wati wara-na

nggahi ra rawi lamada, malai-na-sa raa-rawi lamada : wara sa-buwa doü siwe mandadi

faki malao raho sadeka labo lamada, nde pala doü siwe ede na-ntjewi taho weki-na,

ndadi wati-du kau-ku dula, na-nggeè-ra labo lamada, kananu ade-ku, neè-ku kawei,
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nde pala masandede nloi nggeè-na ede siwi ro sangame kai nggahi ro eli mataho-taho,

wati ngawa-na tarima ro mandede wali nggahi ro kapöro ro kantjóki ba lamada,

wati póda-póda ngawa-n tarima bune santika ra-neè lamada ede, wara upa nai lima

nai ndede-na ede, ede ntika raka ba supu mandake ake. Nijambe kai ba ruma-ta

makarama: patu-ra pala neè raka kai-mu supu manljewi tani, mai ka-ra ndede-n

lampa rawi nggómi na-ntjewi-ku nae ntjara-mu, na-ntjara-ntjao labo nggahi huku;

maai ake bune santika parakara raa-ringa-mu polm ro ngilu angi-na doü ra-kakai

ba nahu malao tonggu kapa nggómi, wati ba supu tjaü ra neè angi-na labo doü

siwe ede, malai-na-sa ina makalösa weya luta-na doü malao touggu-na kapa-mu ede,

bune santika ana ede ana ba nahu ro nahu mantau wei makandadi weki-na faki.

Na-nuntu mena weya-du ba sangadji makarama di sangadji masupu watu tampuu

waü-na saraka Ijumpu-kai-na. Ede-ra ringa kai ba sangadji masupu, na-hera ade-na

masanae-nae hera mandinga labo raho-na kangampu sa-mena-mena-na rawi-na mawaü-ra

kantjora ro na-toba mena-ra samena-na raa-rawi ro raa-nggahi-na ede ro na-donggo

ro mbeï-ra wei sangadji Ali di rahi-na mandinga labo sudju ro nemba-na labo

sangadji Ali. Ede-ra tarima kai ba sangadji Ali ro kangampu weya kai raa-ntjara-na,

waü mpara ba ede, na-mbeï-du loi, tarima weya ba Allah ta'ala kantjihi-nljao-na loi

ede, na taho lalo mpa di ade masadoü-doü-na ede. Ede-ra dodo kai-na dula di rasa-na,

ndadi tuwan Putiri Hanin na-èda-ra angi labo rahi-na labo ana-na tolu-n, na-nggeè-ra

siya labo taho-r ntai-n di ngara masangadji labo ndiha ro ndano masanai-nai. Ede-ra

tjumpu kai-na mpama sangadji Ali.

IX.

Mpama la Kasipahu.

Wara-wara ruwa-n wara dewa-dewa tolu-n masatjina, móne mena; ngara-n

masasae Batara Guru, madiwoha Batara Kala, maari-ari Batara Siwa. Di ade

matolu-n ede maljuwa-tjuwa ndadi mena sangadji èse kahayanga. Waü mpara

ede, na-ntjara-ntjao Batara Siwa labo duwa-n ede, ndadi-na na-baa-du ba Batara

Guru labo Batara Kala. Eda-ra londo kai-na duwa-duwa-na labo wei-na awa dunia,

na-hina di rasa Anta-Baranta-ku ngara-na, indo kapo ngara sangadji ede Maharadja

Indar-Dewa. Indo kapo Balara Siwa ede na-nggeè-ra di sa-buwa wuba, kompe

rasa Anta-Baranta, na-tangara kai-du weki-na la Kasipahu labo tembe-na hinti

tja-èse wati rongga èse-na, hinti tja-awa wati rongga awa-na, labo na-waü-ra lelo

bune santika ala. Waü mpara ba ede, na-tjuwa-tjuwa ngaha mpara wuwa-wuwa
hadju ro röo-röo hadju mangodu-ngodu di ade wuba ede. Makento mpara ba ede,

na-lao-ra la Kasipahu duwa-duwa-na labo wei-na luu di ade rasa. Eda ba doü mantau

rasa la Kasipahu labo pahu tembe-na bune santika &la, ede-ra kambata ro paiya

kai-na, wara maweha hadju, wara maweha wadu, na-Ij uwa-ljuwa töba-glu la Kasipahu



62 BMANEESCHE TEXTEN.

mandinga labo fou kalósa-na watu rasa. Ede-ra rai kai-na la Kasipahu duwa-n labo

wei-n labo waü kadjoro-djoro raa weki-na ra-hina ba bale. Ede-ra nangi salaho

kai-na sa-naru-naru ntjai, na-lao lalo-ra aka wuba hidi nggeè kai-na, na-weha-ra

róo ro hadju, na-nipi-ku ndai bore kai-na sarumbu-na mawaü-ra ntjuwu. Waü ede,

bala-pu ai sa-nai, na-tjuwa-tjuwa lao wali-ra di amba, kombi-kombi wara doü makasi

ade mambeï-na taki-taki ngaha, nde pala ba doü di amba maèda la Kasipahu maluu

di amba, ede-ra tjuwa-tjuwa bale kai-na badju ro wadu ro fou-na. Na-rai-ra la

Kasipahu duwa-na labo wei, lao wali-ra aka wuba hidi-na, ndadi wati-du disa-na

luu raho sadeka di rasa ro di amba, malai-na-sa na-ngaha-ra röo-röo hadju ro tako-tako

hadju mangodu. Ede mpara rawi-na sa-nai-nai sandede ntoi-na nggeè-na di ade

wuba. Ntika na-nae mpara lóko-na wei-na. Makento ba ede na-lelu, neè ngaha fóo

di ade lewi-ruma-t, na-kau-du lao rahi-na malao raho. Ntjambe kai ba rahi-na : ai

ari-e, ndonla-ra raho-ta labo ruma, kóne labo doü di ade rasa wati kau-na luu.

Ede-ra nangi kai wei-n mampabuwa ntene föo di ade lewi ruma. Ede-ra lao kai-na

di ruma-t. Sodi kai ba ruma-ta: au habar mai kai nggömi, Kasipahu? Nljambe

kai-na: nggara wara-sa kasi ade ita ruina-ku, ku-neè dodo wuwa föo mambai-mbai

di lewi ila ruma-ku. Ringa ba ruma-ta, ede-ra kau kai-na lao weha sa-kamburu

nae, na-mbeï-du la Kasipahu ro na-dödo-ra dula lao mbeï föo wei-na. Èda-na fóo

ede ba wei-na, ede-ra neyo kai ade-na mandinga labo ngaha-na. Raka-pu wura

oru-na, di sa-mpuru lima-na wura, ede-ra nggana kai-na ana móne taho weki-n.

Nde pala di ai wakatu nggana-na, na-rongga mpara angi ro föde, guntu ro kila

mandinga labo wakatu nggana-na na-kaleya kabusu-na, Ede-ra kabuwa kai duwa-

duwa-na labo rahi-na mandinga labo nangi salaho-na, nggahi-na: nira-pu di ai ndadi-ta

sangadji ro nae ro nene, sabune-bune neè-ta labo ana, wati wara raka-ta ana, nira-pu

waü-du raka-ta ntjöki ro kasipahu, ampo na-wara ana; nde pala waü-du ra-kaneè

mena kai ba ruma Allah ta'ala. Ede-ra tangara kai-na ana-n ede Maharadja Kurma.

Makento mpa ba ede, na-kananu ade ama-na : bune-ku pahu-na nggeè-ku labo ana

doü toi ake di sera makalau, maai ake taho mpara ndawi-ku saladja. Ede-ra lao

weha kai-na hadju ndai saladja, ndadi na-lao-ra ngari dana neè panla kai rii-na.

Kira-kira wara sa-singku deï-na dana ra-ngari-na ede, ntika na-èda-du masa-ngganga

pidu dompo, di ade masadompo-dompo wara sa-ndupa naru-na, nae-n bune santika

wangga. Ede-ra ngari kalösa kai-na, waa kateï-ku wei-na, nggahi-na : ruu nae pöda-ta

ita dóho ake maraka masa-ngganga pidu dompo waü, saraka ana ra wai-ta mangaha

weya tjoi-na wati waü-na kampoi; maai ake wii-pu ba nggömi upa ködu, nahu

malao waa-na tolu dompo aka sudaga-daga di ade rasa. Ede-ra lao waa kai-na aka

sudaga, rongga-p akadawa ede-ra ou kai ba saudaga, na-kau-du döho. Sodi kai-na

:

habar au kombi mai kai-na tjina-ku? Ntjambe kai-na: wara-si kasi ade ndai-mu

neè-ku mai raho inga ndawi weya sa-mena-na marakani masa-ngganga ake. Ntika

na-ringa-du ba sudaga ro na-èda-du pahu masa-ngganga mamböto ipi lalo, ede-ra

neè hera kai-na mandinga labo nggahi-na: bune santika ra-hadjal ndai-mu ede ku-sanggu

mpa kau ndawi weya pande, nde pala ku-raho tempo sa-mbaa, mai ka-ra ndede-na

na-ipi-ku ntjöki-na ndawi weya marakani ede. Ede-ra tarima kai ba la Kasipahu
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nggahi sudaga ede, na-dödo-ra dula, na-lao wali-ra di sudaga makalai-lai, kau ndawi

w&li marakani masaniki-niki pahu, sanggu wali kai-na ba saudaga, na-raho wali-ra

tempo sa-mbaa wali, ndadi mpoi sa-mena-na saudaga ade rasa Anta-Baranta ede,

kau ndawi sa-mena-mena-na marakani. Waü mpara ba ede, na-dula-r di uma-n,

na-nggahi-ra labo wei-na: e ari-e ndawi weya-pu nahu isu ro bore ro ngupaweya-pu

nahu kalo ro karaba ro ilo lili pida lóna, ta-lao kandeu tja-ku ana-ta ake di sori.

Ede-r kaambi mena kai ba wei-na sa-mena-mena-n marakani isu ro bore, ede-ra

tjuwa lao kai-na, waa-na ana-na di sori. Rongga-pu akadawa na-isu ro bore-ra,

na-kaa weya-du ilo lili, na-töho weya-ra kalo ro karaba, na-kandeu-du ana-n ede labo

nggahi-na. kasaro ro kambowa-na: e ana-e, póda-si nggómi asal-mu dewa-dewa neè

makatarowa weya mada ra iln ina-r ama-mu, ndadi tópo rasa di ade wuba ake

malabo sa-mena-na marakani sangadji kai labo sa-mena-na hulubala raaja ro

sangadji-ngadji ndai kabata-ku! Waü mpara ba ede, ntika na-ndadi póda mpara

sa-buwa rasa mantjewi nae, niki-r ndai mena labo sa-mena-na marakani sangadji kai

malabo doü mapila-pila mpuru riwu labo sangadji ndai kabala-na mampuru-mpuru.

Makento mpara ba ede, na-nggeè-ra la Kasipahu di asi ra kara-na, na-tangara kai-du

weki-na Maharadja Indar-Anggasa labo tangara kai-du rasa-na Puspa-Sari, na-ndiha-

ndano-ra sa-nai-nai eli genda ro nó, silu tambu labo doü mampaa sa-nai-nai wati-du

sanawa-na. Makento mpara ba ede, na-ringa-ra habar ba sangadji Maharadja Indar-

Dewa wara sa-buwa rasa mabou ndadi di ade woha sera mandinga labo ndiha-r

ndano-na sa-nai-nai, ede-ra kau lao parèsa rasa ede. Lao kai doü, rongga-p akadawa,

na-sodi ro parèsa-du rasa ede. Ntjambe kai ba doü di a>le rasa ede, nggahi-na:

indo kapo la Kasipahu maulu-n ede na-waü-ra ndadi sangadji tangara kai Maharadja

Indar-Anggasa labo ngara rasa-na Puspa-Sari. Ede-ra dula kai-na doü kakai ede,

na-lao nggeè ada-ra di Maharadja Indar-Dewa. Ntika na-ringadu parakara mandede

ede, ndadi ruu ba la Kasipahu na-waü-ra ndadi sangadji nae, ede-ra kapöro kai-na

ro pana ade-na mantjewi-ntjewi, nde pala wati katada-na. Waü mpara ba ede,

na-nggeè-ra Maharadja Indar-Anggasa labo ndiha ro ndano sa-nai-nai. Makento ba ede,

na-nae wali-ra lóko-na wei-na sangadji ede, raka-pu wura oru-na, ede-ra nggana-na

ana siwe taho weki-n, tangara kai-du ba ina-r ama-na Putiri Nila-Kasuma. Ede-ra

naha ntjewi-ntjewi kai neyo ade-na ruma-t duwa-n labo wei-na, na-kau-du ndawi

weya ndai kani-kani-na ana-n duwa-n ede. Makento mpa ba ede, na-tjuwa-ljuwa

ringa mena-du ba saudaga ra-kau-na ndawi sa-mena-mena-n marakani ede, na-tjuwa-tjuwa

ndawi mena-ra marakani sa-mena-mena-na ra-kau ba la Kasipahu. Waü mpara tjumpu

ndawi-na, ede-ra saraa lao mena kai-na di sangadji Indar-Anggasa. Rongga-p akadawa,

tarima ao kai ba sangadji labo kau-na döho èse kadera sa-niki-niki saudaga ede.

Na-nggeè ada kai-du marakani ra-kau-na ndawi ede. Ede-ra saróme kai ruma-ta:

kasi-ra ade-mu ndai dóho-mu makandadi weya pahu marakani ake. Wati sabune,

na-lósa-ra kahawa ro pangaha masaniki-niki pahu, waü mpara nóno kahawa, na-mbeï-du

kani-kani di sa-mena-mena-na saudaga ede. Ede-ra tjuwa nemba ro dula mena kai-na

di uma-na. Na-ringa-ra habar ba sangadji Indar-Dewa sa-mena-na, saudaga di ade

rasa Anta-Baranta na-lao kabóro mena aka sangadji Indar-Anggasa, ede-ra naha
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ipi-ipi kai kapóro-na, nde wati katada-na. Makento rapara ba ede, na-rongga-ra

kananu-na sangadji Indar-Anggasa makau ngapa doü mamada nowa neè matiyo weya

ana-na düwa-n ede ruu-na, na-taho ro na-iha. Ede-ra kau lao ngupa kai madanowa

di ade rasa-na, nde pala wati wara-na di ade rasa-na. Ede-ra neè kau kai-na lao

ngupa di rasa Anla-Baranta. Na-ringa-ra habar ba sangadji Indar-Dewa sangadji

Indar-Anggasa maneè ou doü mamada nowa, ede-ra kau lao ou mena kai sa-mena-na

doü mamada nowa. Rongga-pu di tando ruma-ta, ede-ra mbeï kai-na parenta:

na-kau-si ou ba Indar-Anggasa, na-kau-ku dodo ro tiyo di ade sura kulika dóho-mu,

nggahi weya-pu tjilaka nae ana-na duwa-n ede! Ede-ra tarima kai ba doü mataki

móke, nemba ro dula-na di uma-na. Waii-ra ede, ntika na-mai-ra doü kakai Indar-

Anggasa, na-lao ou doü mataki möke. Ede mpara tjuwa lao mena kai-na di tando

Maharadja Indar-Anggasa, Ede-ra nggahi kai-na : nahu ku-neè raho inga labo nggömi

dóho, tiyo weya-pu ruu-na mataho ro ruu-na maiha di ana-ku duwa-na ake, kanggahi-pu

kai masapóda-pöda-na, ai-na dahu ro ili ro pita-mu ruu ana-k ede! Waü mpara ba

ede, tjuwa liengga mena kai-na sura kutika, na-tiyo-du ro na-bila-du sa-mena-na

huruf-na, na-tjuwa-tjuwa wiri mpara tuta-na, wati-pu disa-na nggeè ada kai-na

ruma-t. Nggahi kai ba ruma-ta: au-tji èda-mu ndai mbiri kai-mu? Nljambe-na:

kangampu mbóto-mbölo, ruma-e, wati disa-ku nggeè ada ba lamada dóho ruu-na ana-k

ede. Nggahi kai ba ruma-ta : ai-na dahu-mu nggömi dóho, kanggahi weya-pu ruu-na

ana-ku duwa-oa ede! Ede-ra nggeè ada kai-na di ruma-t: bune sanlika ana ita

ruma-ku maduwa-na ake na-nae malai-ku tjilaka-na, wati disa neè wii kantoi di ade

rasa, na-raka sara ba pidu nai, na-mudu nae rasa ake, mpoi mpada uma ro doü

ngaha ba afi. Ringa kai ba ruma-ta, ede-ra kamidi kai-na weki-na ro kau-na lao weha

kani-kani, na-ura saraa mena-ra doü mada nowa kai tembe ro badju, ede-ra nemba

ro dula-na. Makento ba ede, na-luu-ra ruma-ta makaringa wei-na: bune santika

ana-ta duwa-na ake ku-waü-ra kau dodo ro tiyo ruu-na, na-nggahi-ku ba doü mamada

nowa, na-nae malai-ku tjilaka-na, wati disa neè wii kantoi di ade rasa, na-raka sara

ba pidu nai, na-mudu nae rasa ro dana-ta; maai ake ku-neè-ku hade ana duwa-n

ede. Ntjambe kai ba wei-na : kangampu mböto-mböto hade-ta, ruma-e, mai-ka-ra

ndede-n wati taho ade-ku maèda weya raa-na masambara-mbura ede, nggara wati

sara tjaü ba ita ruma-ku, taho-ra ba lao paki-la watu rasa ake. Nggahi kai ba

ruma-ta: taho weki-na, wii-ku ndadi au ana matjilaka, runlju mena weya-pu

sa-mena-mena-n kani-kani-n ro djima ro kawari-na! Ede-ra runtju mena kai, nggeè

mpara sintji sa-loho di kangge-na. Ede-ra töpa ro djagu ro rinta ba ama-na ana-n

duwa-n ede labo katèsa kalondo-na watu asi. Ede-ra londo kai-na Maharadja Kurma

labo tjei-na ari-na Puliri Nila-Kasuma. Ede-ra londo lao kai-na duwa-duwa-na ede,

kira-kira na-dóo-ra lampa-na, rai batu kai ba ina-na mawaa weya sa-buwa kamala

labo kahuntu pidu mbuwa rai batu kai ana-n aka-n de. Rongga-pu di ana-na, ede-ra

donggo kai-na kahuntu malabo kamala labo nggahi-na: ake, ana-e, wara-ku neè

ngaha-mu $i ntjai-ntjail Ntjambe kai ba ana-na kangampu mböto-mbóto, ina-e,

lamada maweha kamala ro kahuntu ake, mai ka-ra ndede-n lamada $uwa ake doü

matjilaka. Ringa kai ba ina-na nggahi ana-n ede, na-pohu ro ngilu-ra ro na-mbisa
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ganlu-gantu-ra maèda weya nara ro sara-n ana ede, na-Ijuwa nangi ndiha-ra tolu-n

ede. Wati dja-du waü-na siya ba Maharadja Kurma kasi ade-na maèda weya rawi

ina-na, ede-ra weha kai-na kamala malabo kahuntu pidu mbuwa, ede-ra dodo kai-na

labo ina-na mandinga labo nemba-na. Nggahi kai ina-na labo nangi salaho-na:

lao-ra, ana-e, salama-lama lao-mu! Ede-ra lampa kai Mabaradja Kurma labo tjei

salaho-na ari-na. Ndadi ina-n ede na-dula-ra. Na-lampa-ra Maharadja Kurma, sabune-

bune-du sera makalau ndai lampa kai-na ro sabune-bune-du sori madeï ndai sapa-na

labo sabune-bune-du doro madèse-dèse ndai teka-na, di ade lampa kai-na ede, na-tia

weya-du kahuntu sa-bintji ai masidi, sa-bintji ai mambia neè ngaha ba ari-na.

Makento mpa ba ede, wara lima nai lósa-na ana-n duwa-n ede, ntika na-mudu-ra

rasa Puspa-Sari, mpoi mpada mena uma labo sa-mena-na doü-na ngaha ba afi, nggeè

mpa Maharadja Indar-Anggasa duwa-duwa-na labo wei-na. Ede-ra nggeè wali

kai-na ade wuba, na-kakidi-ra saladja-ladja neè nggeè kai-na, ampo de na-sintji-ku

weki-na ro na-bade-du weki-na ra-hina ba fitena, na-nangi kanggitja kanggio-ra

duwa-na labo wei-na ba samada Maharadja Kurma labo Nila-Kasuma. Nde pala

sintji-na ede wati-du wara óne-na, ndadi na-dula wali-ra siya kasipahu, na-lao-ra

weha hadju kaa duwa-duwa-na labo wei-na neè lao landa rero-na di ade rasa

Anta-Baranta. Ede mpa ndai rawi-na sa-nai-nai, neè ngaha ro nóno-na ra-tjoi

hadju-na ede. Di ade weha kai-na hadju ede, wati kura-na tiyo ro ngupa rero-na

ana-na duwa-n ede, simpa-simpa mbui-pu wara-na di ade wuba ede. Ndonta

wali-du Maharadja Kurma malampa, na-raka-ra pidu nai lampa-na, kahuntu ede

na-mpoi dja-ra, ndadi Nila-Kasuma na-nangi-ra ba supu hido-na. Nggahi kai ba

Maharadja Kurma: ai ari-e, bakai-tji ndai raka kai-ta óba labo ita doü matjilaka,

malai-na-sa kanae-nae-pu lembo ade-mu! Ede-ra midi kai ari-n ede, wati-p sabune

wali ntoi lampa-na, na-raka-ra sa-buwa fuu hadju malenggo ro manggobu, nira-pu

awa fuu hadju ede mbóto wadu manae-nae pela. , Ede-ra dóho sanawa kai-na di

wombo hadju ede. Ntika na-èda-du sa-buwa nasi manluu di fuu hadju nae ede,

na-nangi-ra labo sae-na, raho waü weya nasi ede. Ede-ra lao kai sae-na mabale kai

wadu, ede-ra hina kai-na ro mabu-na nasi ede, na-lao weha-ra ba Maharadja Kurma,

na-mbeï-du ari-na. Ede-ra kau kai sambele ba ari-na, waü-ra sambele, na-kau-du

puru. Nggahi kai Maharadja Kurma: wati wara-na afi, ari, nde puru kai-ta, nde

pala nahu malao ngupa afi, nggömi dóho midi èse wawo wadu ake, nenti-pu nasi-mu

ake! Ede-ra lao kai Maharadja Kurma mangupa afi. Ntika na-èda-du óbu afi, ede-ra

lao raka kai-na, rongga-pu akadawa, wara sa-buwa lewi na-mbóto malai-ku isi-na, wara

fuu kalo, fuu dobu, fuu edja ro uwi, wara dja sa-buwa saladja di ade nggaro ede.

Ede-ra lao lampa hèko kai ba Maharadja Kurma lewi ede mandinga labo ou-ou salaho-na

doü mantau lewi, wati wara kaiyo-na, duwa kali tolu kali lampa hèko-na ngupa

rero ntjai lewi, wati wara èda-na ntjai-na. Nde pala wara dja sa-buwa lapa awa

mai ba kuta, ede-ra luu batu kai-na lapa ede di ade lewi, na-lao-ra weha afi di

kompe saladja, waü-ra weha afi. na-lampa dula-ra. Raka-pu di nganlo lewi, ède-ra

angi-na labo ompu mantau lewi, ede-ra nenti kai ba ompu ede Maharadja Kurma.

Nggahi ompu: mu-made-ra ba nahu, lako, pala sandake ntoi-na rongga möda mpa kalo
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nahu matunde-tunde, dobu nahu ro uwi nahu, pala nggómi mampanga-na. Nggahi kai

ba Maharadja Kurma : ai ompu-e, wati mpanga-ku lamada, lamada ake doü marasantuda,

ku-mai weha afi-ku di ade lewi ita. Nggahi kai ba ompu : tjowa-na lako ake ! Ede

mpara lópa ro rinta-na saraka mabu labo kamala Maharadja Kurma. Nggahi kai ba

ompu: ake-du kamala nahu ra-mpanga-na lako ake! Ede-ra weha kai ba ompu kamala

ede labo tópa ro djagu wali mpa saraka mbisa-na, wati-du iyu-na wek i-na Maharadja

Kurma. Di ade sandede ntoi-na mbisa-na, na-kaljai-ku ba ompu na-waü-ra made,

ede-ra lèto pète kai-na labo óo upa dompo, ede-ra lao oro kai-na di sori, na-waa

tja-awa-du ba oi lao lalo aka móti, na-waa rero-ra ba balumba ro aru, na-lao nljafa-ra

di sa-buwa nisa. Pala nisa ede nggeè kai sa-buwa ranggasasa duwa-na labo wei-na.

Pala ranggasasa ede wara ra-weha-na ana sangadji Tjina, tangara kai Tuwan Putiri

Tjahaya-Hairani, di toi waü-na ra-weha-na saraka-ra nae sampela-na nggeè sama-sama

labo-na di ade nisa ede. Indo kapo rawi-na ranggasasa ede pidu nai lao ngupa-na

ngaha, ede ampo na-dula di uma-na. Indo kapo Tuwan Putiri, nggara na-waü sara

lao ranggasasa, na-lao lampa rero-ra di kengge móti, kombi-kombi wara kapa ro

sakona masai di nisa ede wara-ku ndai numpa kai-na, nde pala wati wara-na

sa-niki-niki kapa ro sakona madisa sai di nisa ede ba supu dahu-na labo ranggasasa.

Pala wara ai sa-nai Tuwan Putiri malampa di kengge móti, ntika na-èda mpudu

sa-buwa doü manusiya. Ede-ra neyo kai ade-na, mai ka-ra ndede-na di toi waü-na

saraka nae sampela-na di ade rima ranggasasa, wati wara èda-na manusiya, ampo

ai-nai-n ede èda-na. Ede-ra hinti kaneè kai-na èse mamango labo nggahi-na »au

kombi ntjara-na manusiya ake neè lèto ro kantjóki kai ba doü" labo loa salaho-na

ai ra-pète kai Maharadja Kurma. Waü mpudu loa-na Maharadja Kurma, na-iyu-ra

taho iyu-na mandinga labo luu lósa nawa-na. Nggahi kai ba Tuwan Putiri : na-mbui-pu

mori-n pala doü manusiya ake. Ede-ra lao rai-rai kai di uma-na, lao kango weya

karedo, waü mpara mami karedo, ede-ra lao waa kai-na labo oi nóno. Rongga-pu

akadawa, na-katebe kai-du oi di asa-na, ndadi na-iyu-ra ba Maharadja Kurma luu

oi busi ede, ndadi na-hengga wali-du asa-na. Ndadi na-tjiru weya-du karedo, kaluu

weya-du di asa-na, ndadi na-ngaha-ra karedo duwa tolu tjiru. Waü-ra luu oi nöno

ro karedo, wara-ra tenggo iyu-na labo ila-na mada-na, na-èda-ku Tuwan Putiri di

tando-na. Ede-ra sodi kai-na: ai ari-e, bakai-ku nasi aka-n ede? Ntjambe kai ba

Tuwan Putiri : nasi au-tji sodi-mu labo nahu ? Ede ampo na-wedi ade-na, na-katjihi-ku

ari ndai-na Niha-Kasuma ba supu mada-na ede mbui-pu rincli-na ro tiko mbui-pu

sampinga-mpinga-na. Ede-ra sodi kai ba Maharadja Kurma: tjoü-si ndai-mu ake,

ari? Ede-ra nuntu kai ba Tjahaya-Hairani watu tampuu waü-na saraka tjumpu-

kai-na nggeè-na labo ranggasasa. Sodi wali dja kai ba Tjahaya-Hairani asal-na.

Ede-ra nuntu kai ba Maharadja Kurma watu tampuu waü-na saraka tjumpu-kai-na,

lèto ro kantjóki ba ompu mantau lewi. Ede-ra tjuwa nangi kai-na duwa-na labo

Tjahaya-Hairani ba supu sama malao ndai ruu-na. Sodi kai ba Maharadja Kurma:

maai ake bakai-ku ranggasasa ede? Ntjambe kai ba Tuwan Putiri: na-waü-ra lao

ngupa ngaha, nde pala nai-sa wakatu mai-na. Nggahi kai Maharadja Kurma nggara

na-mai-sa, tanlu-ra ngaha-na nahu. Ntjambe kai ba Putiri: ta-ai-na lalehe ade, sae,
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lamada matjili-mu. Nggahi kai ba Maharadja Kurma : taho weki-na, nde pala na-mai

sara ranggasasa, na-sodi sara ade nggómi, nggahi-pu »ade lamada bune santika nae

biwa witi, nggara ta-neè sara rólji nae ade lamada, la-ngupa weya-pu ade binata

upa mpuru upa ndai ngaha-ku, ede ampo na-nae ade lamada". Nggahi kai ba Tuwan

Putiri: taho weki-na. Ndonta wali-du parakara ari-na Nila-Kasuma. Sabune-bune

n(oi-na ngèna-na Maharadja Kurma mamai waa afi, wati ntene-pu mai-na, ede-ra nangi

kai-na labo kèse-kèse-na. Ndonta wali-ra wuba nggeè kai Nila-Kasuma ede na-deni

labo rasa Palinggam-Tjahaya, indo kapo sangadji-na Maharadja Puspa-Indar, wara dja

ana möne-na sa-buwa, sangadji ede matangara kai radja Mangendar-Sri, wati wara

ana siwe-na. Makento ba ede, na-lao nggalo pala Maharadja Puspa-Indar di ade

wuba, watu ai masidi waü ngupa-na madju saraka ai mambia wati wara raka-na,

ndadi na-raka-ra sa-buwa fuu hadju manae, na-neè-ra lao sanawa di wombo hadju

ede. Ntika na-èda-du sa-buwa ana doü siwe mataho weki-na wunga nangi-na labo

nenti salaho-na nasi. Ede-ra èda kai ba ruma-ta, lao weha-na ana doü siwe ede.

Nggahi kai-na labo doü labo dóho-na: ruu nae pöda ita dóho ake maraka ana doü

siwe taho weki-na, sabune-bune-du nahu maneè labo ana siwe, wati-pu ra-kaneè-na

ba Allah ta'ala, nira-pu ai ake labo-ku móda-na raka-ta ana siwe. Ede-ra wua kai ba

ndai ruma-t èse wawo dj ara, ede-ra dula kai-na ruma-t di rasa. Rongga-pu di rasa

na-linti ro ngango mena-ra doü matiyo-na ana doü siwe taho weki-na ra-raka ba

ruma-ta wunga nenti-na nasi di ade wuba ede. Raka-pu di asi, londo kai ruma-t

na-tjei kaneè-ku ba ndai-na ruma sangadji, na-lao mbeï-du wei-na, na-nuntu kai-du

wei-na ana doü ede ra-raka-na di sera. Ede-ra ao kai ba wei-na labo-ku neyo ade-na,

pohu ro ngilu-na ana doü ede ba supu da wara ana siwe-na. Ndadi na-tangara kai-du

ana doü ede Putiri Mayang-Mangure. Ede-ra kanae ro kabuwa kai ro ndawi weya-du

kani-kani masaniki-na kani-kani ro na-ndawi weya-du sa-buwa uma malige neè nggeè

kai-na, na-mbeï-du doü ndai nggeè labo-na di malige. ,Ndadi Putiri Mayang-Mangure

bune santika ra-ndawi-ndawi-n mpa nae-na, di ade masanai-nai lai nae-na saraka

sampela-na. Nde pala di ade nggeè-na tolu nai sa-kali lao nggeè ada-na di ina-r

ama-na. Pala wara ai sa-nai lao-na nggeè ada, na-neè raho weki-na lao mpaa-mpaa

di sa-buwa lewi matangara kai Mandambirahi, nde pala wakatu ede wara dja radja

Mangendar-Sri malao nggeè-ada aka ina-r ama-na, ede-ra dóho sama kai-na labo

Putiri Mayang-Mangure. Nggahi kai ba ina-na: au-lji habar, ana-e, mai kai-mu

sidi-sidi? Ntjambe kai ba Putiri: wara-si kasi ade ita ruma-ku, lamada neè dodo

lao mpaa-mpaa aka lewi Mandambirahi. Ntjambe kai ba ina-na: taho weki-na, ana-e.

Ede-ra ntjambe kai dja ba Radja Mangendar-Sri : tjoü-tjoü-du maneè lao mpaa-mpaa

raho waü rela labo doü mantau lewi, nggara wati-sa raho waü-na rela labo doü

mantau lewi, wati kau-na luu ba hentja masandaka lewi ede. Ringa kai ba Mayang-

Mangure nggahi radja Mangendar-Sri, ede mpara kamidi-na weki-na ba supu madja-na

labo Mangendar-Sri. Ndadi ina-na na-bade-ra aö-na nggahi ro rawi radja Mangendar-Sri,

ede mpara saróme-na mandinga labo nggahi-na labo Mayang-Mangure: bune ai-tji

neè-mu lao mpaa-mpaa ? Nggahi kai-na Mayang-Mangure : wati-du ndadi-ku lao, ruma-e !

Ede-ra nemba-na, raho-na dula di malige-na. Ndadi radja Mangendar-Sri na-dödo
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dja-ra dula di uma-na. Waü mpara ba ede, na-mai dja-ra ruraa sangadji watu awa

paruga, ndadi na-nuntu kai-du labo ruma-ta rawi ro nggahi Mangendar-Sri labo

Mayang-Mangure: taho-ra ba kaijampo-ta ana-ta duwa-n ede, na-palu-ra neè mantau

wei ro ntau rahi. Ntjambe kai ba ruma-ta: taho pöda weki-na ba katjampo rótji-ta,

wara-ka ndai matjèpe-ta ita duwa ake. Ede-ra kaambi lalo inpa marakani neè kanika

kai ana-n ede, waü mpara ambi mena, raka-ra ai-nai-n mataho, ede-ra tampuu kai-na

rawi, upa mpuru nai ai mangadi ai marai ndiha-ndiha-na labo genda ro nó labo

mpaa masaniki-niki pahu, wati-du wara mpaa madawara di wakatu ede. Raka-pu

upa mpuru nai, ede-ra tjuwa kakani-kani kai Radja Mangendar-Sri labo Puliri Mayang-

Mangure bune santika kani-kani ana sangadji manae-nae manika. Waü mpara kani,

ede-ra londo dende kai di sa-niki-niki nljai wura kai böngi montja matjampo labo

sa-mena-mena-n paramata ro dina ndai wura kai sa-niki-niki nljai, pidu kali dende

hèko asi ede, ampo kaneè-ku èse uma, kadöho-du watu wana-na Mayang-Mangure.

Makenlo ba ede, waü mpara nika ro tjampo, ede-ra metji-metji kai angi-na rahi labo

wei ede. Ntika wara ai sa-nai na-kawara mpudu ba Mayang-Mangure sae-na Maharadja

Kurrua, ede-ra nangi ro mbisa kai-na. Ede-ra ngango ro linti saraa mena kai di ade

asi ede maèda rongga-rongga mbisa Mayang-Mangure. Ede-ra lao weha kai oi mawa

ndai karète kai pahu-na, ede-ra iyu kai-na weki-na. Sodi kai ba ina ro rahi-na:

au-tji neè èda-kai-mu ndake? Ntjambe kai-na rongga samada-ku sae-ku malangara

kai Mahasadja Kurma. Ndadi na-nuntu tala weya-du watu tampuu waü-na saraka

tjumpu-kai-na, nljengga-na di ade wuba, Maharadja Kurma malao weha afi. Ede-ra

ringa kai ba ruma-t duwa-n labo wei-na nuntu Mayang-Mangure, ndadi na-nggahi-ra

ade döho-na : nggara na-ndede-sa Mayang-Mangure ake asal-na ana sangadji manae-nae

pala! Ede-ra neyo kai ade döho-na mandinga labo nggahi-na ba ruma-ta labo Mayang-

Mangure: ba bau sandake ntoi-na da wara kai nuntu ro nggahi-mu, karinga-mu nami

wara sae-mu, pai-sa mu-nunlu kai, pehe-ra kau-ku lao ngupa di sa-niki-niki doro ro

wuba, nggömi, sandede ntoi-n, mu-nggeè labo ade maiha ro mantjóki. Ede-ra mbeï

kai-na parenta ba ruma-ta, kau lao ngupa di sa-niki-niki doro ro wuba malembo-lembo,

di sa-niki-niki rasa ra-parenta ba sangadji ede, nde pala wali-ra ntumbu labo-na

Maharadja Kurma. Ede-ra tjuwa dula nggeè ada kai-na labo ruma-t ba supu daa

wara èda-na. Nuntu wali-du parakara Maharadja Kurma, ampo sa-nai nggeè-na di

nisa ede, ntika na-ringa mpudu eli mawaü-ra karimbi bune santika guntu, ede-ra

sodi kai-na Tjahaya-Hairani : eli au-lji ringa-ku makarimbi ede? Ntjambe kai-na:

ede-ra eli mai ranggasasa, maai ake taho mpara tjili waü-ku ita di kompe nepi maru

kai-na. Ede-ra tjili kai-na Maharadja Kurma. Wati sabune ntoi-na, na-rongga-du

di uma-na ranggasasa, na-ou-ra wai-na: ai wai-e: bakai-tji iyu-ku woü manusiya iyu

ba nahu ake? Ntjambe kai ba wai-na: ai wai-e, bakai-tji manusiya madisa mai di

hidi ita ake, malai-na-sa lamada ke mpowa mpa manusiya, nggara ta-neè sara ngaha

lamada, ta-ngaha-ra! Ntjambe kai ba ranggasasa: ede na-nae-ra ade-mu-ro? Ntjambe

kai-na: ai wai-e, ade lamada ake mbui-pu toi-na bune santika hiwa witi, nde pala

ta-neè sara rótji nae ade lamada, ta-ngupa weya-pu ade binala upa mpuru upa!

Ntjambe kai ba ranggasasa rahi labo wei-na: labo weki-na, wai-e, nahu mangupa
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weya-ku ade binata ede. Ede-ra lao wii tjura mena kai-na di dipi sa-mena-mena-na

ra-waa-na ede labo lao-na weha tabe duwa mbuwa, lao tóho-na di riha sa-buwa tabe

kamami kai-na öha, sa-buwa tabe kamami kai-na uta. Waü mpara mami, ede-ra

tjedo kai-na öha, na-ao kai-du ba dipi, ndadi na-bini tabo-ku dipi maupa ndupa naru

ro padja-na. Ndadi na-mabu mena-ra sa-mena-na binata matoi-toi, bune santika

sambariki ro sarempa, garakangga, rifa ro meti, waü-du bune santika bunga óha

mabu-na binata ede watu èse tadja-na ba supu pana sunga öha ede. Ede-ra tjuwa

ngaha kai-na ranggasasa duwa-n ede, na-rapoi taho-ku öha ro ula, waü mpara ngaha

tjuwa londo kai-na nöno di talaga, mangga sa-buwa talaga. Ndadi na-tjuwa kara

mango mena oi talaga duwa mbuwa ede. Waü ede, na-weha-ra fuu ua manae-nae,

na-kaleme-ku neè köki kai-na woi-na, ndadi na-lösa mena-ra binata matoi-toi mantjafa

di hela woi bune santika böte ro rahu, nggalu ra-köki-na kai fuu ua ede mandinga

labo eli kanteya-na bune santika eli guntu. Ede mpara nggahi-na labo Tjahaya-

Hairani : ai wai-e, mai saa weya-pu hudu nahu! Ede-ra lao weha kai-na kapi besi

labo sambore besi labo djago ra-waü nljango, ede-ra lao kai-na saa hudu, na-kapi

hengga weya-ku honggo-na kai kapi besi. Ndadi na-rama-ra sawa ro meti ro rifa,

na-kapi weya-du tuta-na, na-wii tjampo-du labo isi djago, ampo na-tutu kai-du sambore

besi di tula ranggasasa mandinga labo nggahi-na: mu-lowa pöda pala nggömi, wai-e,

saa hudu labo-ku tjaru-na pitja-mu! Ede mpara rawa-na. Nggahi-na labo wai-na:

bune ringa-mu rawa nahu ede? Ntjambe kai ba wai-na: taho pöda eli ita marawa

mandinga labo lowa-ta lagu; na-ringa-si ba doü manae löko, na-mabu ana-na, oi

masontjo na-midi, nasi mangemo na-dengga makadeè weya eli wai-ku marawa. Ringa

ndede roi ba Tjahaya-Hairani, ede-ra naha-naha kanae kai-na eli-n rawa, na-batu

dja-ra ba ompu rawa, na-nggampo-ra eli duwa-n ede, waü bune santika mbumba

doio eli-na, ndadi sa-mena-na binata di sera maringa eli ede, na-katjihi-ku neè mbumba
langi, ede-ra tjuwa rai döo kai-na labo wuba ede. Wai ranggasasa tjuwa maru

kai-na duwa-na labo rahi-na, bala ai sidi, ede-ra raho kai weki-na labo Tjahaya-

Hairani, na-neè lao wali ngupa ngaha. Nggahi kai ba Tjahaya-Hairani: ta-ai-na lao

ntoi, wai-e, lamada dahu ade-ku nggeè kèse-kèse. Ntjambe kai-na: ai-na dahu-mu,

wai-e, wati disa-na manusiya ro binata mamai deni di hidi ita ake. Ede-ra lampa

kai-na duwa-na labo rahi-na lao di sera, na-lao ngupa-ku binata upa mpuru upa, nde

pala wati-du èda-na köne sa-buwa binata, na-waü-ra lao rai döo di sera makalai ba

supu dahu-na maringa eli rawa ede. Ede-ra lao ngupa rero kai-na di sa-niki-niki

doro ro wuba. Ndonla wali-ra Maharadja Kurma, waü-ra lao ranggasasa, ede-ra lao

kalösa kai ba Tjahaya-Hairani. Nggahi kai Maharadja Kurma: ai ake taho-ra ba

kamölji mena-mu marakani maalu-aiu, wii-pu di ade peti, ampo ta-lai waa-ku aka

kengge möti, simpa-simpa wara lopi mamai di nisa, ta-lowa-ku numpa rai watu ade

rima ranggasasa. Ede-ra kamötji kai-na sa-mena-na bara maalu-alu, na-lao waa

mena-du di kengge möti, Waü mpara tjumpu lai-na, na-lao ngari-ra sa-buwa karombo

di nljai lawa ranggasasa, ampo na-wii-du röo-röo hadju èse wawo-na, na-wii-du ai

kabunu wau-ra huku kai-na mina ndai sumbu, sumpu-na sa-bae di karombo sumpu-na

sa-bae èse wawo hutu ranggasasa. Waü mpara ba ede, na-lao-ra aka kengge möti,
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Nde pala wara dja sa-buwa kapa ra-oro ba oi, wati wara angi ra-hina ba lino,

na-lao waa-du ba oi di kompe nisa ede. Eda kai ba Maharadja Kurma sa-buwa

kapa, ede-ra teè kai-na bindera lanta mandinga labo kawe-na kai tembe lanta. Ntika

na-èda mpara sa-buwa bindera di kengge möti ede raandinga labo wara èda-na doü

makawe, ede-ra mafaka mena kai-na anakoda labo sa-mena-na sawi-na: aiakebune-ku

ndai rawi-la, wara doü makawe ita, sa-buwa ede ta-lao weba-ku-ro ro ede-ra lao

weha, mai ka-ra ndede-n nisa ake, habar doü, wara ranggasasa manggeè kai-na,

kombi-kombi doü makawe ita ake doü mararaka ba lalehe, ba ra-mbia lopi-na.

Ntjambe kai ba sawi-na: taho weki-na, ta-lao weba doü ede! Ede-ra kalondo kai

sakotji, lao kai ndai anakoda. Rongga-pu akadawa èda angi-na ro djabatanga-na ro

na-sodi-ra asal ndai wara kai-na di nisa ake. Ede-ra neè nuntu mena kai ba Mabaradja

Kurma mandinga labo nggahi-na labo anakoda: wara-si kasi ade ita, lamada döho

neè numpa labo kapa ita ake, di bè-bè-du rasa lao kai ita, ededeï neè wii kai-la

lamada duwa. Nggahi kai ba anakoda: taho weki-na. Ede-ra kau kai-na lai waa

mantaro-na di sakotji taralui Maharadja Kurma, waü mpara mótji neè di sakotji,

ede-ra ou kai ba anakoda Maharadja Kurma labo Tjahaya-Hairani, na-londo-r di kapa,

ede-ra lodja kai-na, na-raka dja-ra angi mataho. Ndonta wali-ra ai sumbu aka-n de.

na-raka-du butu ranggasasa, ede-ra mudu kai uma-na, na-rindi saraa wuba ede ba

óbu-na ro dèse kaleya-na bune santika na-neè raka langi. Ede-ra èda kai ba wai

ranggasasa, nggahi kai-na: ai ompu-e, uma ita mamudu aka! Ede-ra tjuwarai kai-na

duwa-na ede, rongga-pu di kantjowa, ede-ra mabu kai duwa-na ede, ede-ra made-na

ngaha ba aü. Waü mpara ba ede, anakoda kapa na-ipi malai-ku ringu ade-na labo

Tjahaya-Hairani, na-neè-ku kawei, sabune-bune-du ngupa-na aka ndai hade kai-na

Maharadja Kurma. Nde pala wara sa-buwa wakatu, rongga angi makente, balumba

manae labo ura ro fode, na-waü-du rindi saraa möti ede, pala Maharadja Kurma

na-lao tarii di nganto kapa ede. Ntika na-èda-du ba anakoda Maharadja Kurma di

nganto kapa, ede-ra lao dundu-na, mabu-ra awa móti. Na-èda-du ba sa-buwa sangadji

kiu mamai ngodja duwa kali tolu kali hèko-na Maharadja Kurma. Nggahi kai ba

Maharadja Kurma: e sangadji kiu-e, taho-ra ngaha-mu nahu ake, taho-ra ba made-ku

wati-du waü-ku siya ba nahu maiyu ntjóki mandake-ndake lalo. Ntjambe kai ba

sangadji kiu: e ruma-e, wati mbötju-ku lamada ba supu ngaha-ku itaruma-ku, malai-

na-sa ta-nggahi-pu ba ita ruma-ku bakai-kai neè lao kai-ta, lamada neè mawaa-na.

Nggahi kai ba Maharadja Kurma: nggara na-ndede sara, waa-pu nahu di bè-ra lao

kai kapa ake! Ede-ra batu rero kai ba kiu kapa ede. Waü mpudu dengga ura,

na-tarowa-ra ai, na-ngupa-ku Maharadja Kurma ba Tjahaya-Hairani, wali-du wara

èda-na. Ede-ra nangi kai-na. Nggahi kai ba anakoda: kombi na-waü-ra mabu di

ade möti Maharadja Kurma ede, ai-na-ra nangi-mu nggömi, wara-si kasi ade nggömi,

nahu ake-ra ndai tjèpe-na. Ede-ra siwi ro sangame kai nggahi ro eli mataho-taho,

wati ngawa-na tarima ba Tjahaya-Hairani, na-neè-du kantjöki ba anakoda, ede-ra

rai lösa kai-na, lao di tuta kapa. Nggahi kai ba djuru batu: wati patu-patu-na

rawi anakoda ede, maai ake taho mpara lao luu-mu di sa-buwa bili, ampo mu-kuntji-ku

watu dei. Ede-ra batu kai-na ba Puliri. Ba anakoda maèda rawi Putiri ede na-lembo
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ntene mpa ade-na, mai ka-ra ndede-na kananu-na: bakai wali lao kai-na, waü-ra di

ade rima nahu. Ede-ra midi kai-na anakoda ede. Nde pala anakoda ede na-pehe

angi-na labo sangadji Puspa-Indar di rasa Palinggam-Tjahaya, ede-ra lao sai kai-na

di bela-na sangadji ede. Rongga-pu di labu, wötu kai-na bedi. Kau lao k^i parèsa

ba sangadji: kapa au raamai ake? Nggahi kai ba doü di kapa: anakoda makabela

angi labo ruma-ta ede mamai nggeè ada labo ruma-ta. Ede-ra dula kai-na, nggeè

ada labo ruma-t: kapa anakoda makabela angi mamai ede. Ruma-ta na-kau-ra

kaambi ngaha ro nöno, na-sambele weya-du tjapi ro sahe, mbeè ro djanga neè larima

kai-na anakoda bela-na. Nira-pu kiu ede na-lósa sambanta dja-ra di sa-buwa lewi,

Wai Kabaya-ku ngara-na wai ede, na-neè lao sera di kengge möti, ntika na-ringa-ku

eli sa-buwa nasi nae, nggahi-na: ai Wai Kabaya, wara sa-buwa ana sangadji manggeè

di ade lóko kiu ede, lao weha-pu róo fare kèta, rase weya-pu di asa kiu ede,

ampo na-lösa ana sangadji ede. Rins/a ba Wai Kabaja nggahi nasi, ede-ra lao weba

kai-na róo fare kèla, na-lao Ijilji-du di asa kiyu, ede-ra lösa kai-na Mabaradja

Kurma. Eda ba Wai Kabaya Maharadja Kurma, ede-ra pohu ro ngilu kai-na: mai-ra,

wai-e, patu-ra nahu ngaha-ku wali mbólju-ku, isu wali ngiri-na, ndeu wati mbètja-ku

ro wati taho ade-ku maru, pala ba supu neè èda angi labo nggómi, wai-e, mai-ra

ta-lao-ku aka lewi nahu! Ede-ra lao waa kai-na Maharadja Kurma, kiu ede na-londo

nggontju-ra awa möti. Rongga-pu di lewi, na-lowi weya-du edja ro uwi, na-kau-du

ngaha ro na-sodi-du di Wai Kabaya: rasa au-ku ngara-n ake ro au-ku ngara-na

sangadji ake? Ede-ra nuntu tala mena kai ba wai ngara rasa ro ngara sangadji

ro di ai wakalu lao nggalo-na wara raka-na sa-buwa ana siwe wunga nenli-na nasi

di ade sera: maai ake ana doü ede na-waü-du kawei ba ana sangadji matangara kai

Radja Mangendar-Sri ro wara wali sa-buwa kapa mai kai bela ruma-t, nggahi ba

doü, anakoda ede wara waa-na wei labo weki-na, Waü mpara tjumpu nuntu Wai
Kabaya, ede-ra nggahi kai Maharadja Kurma: maai ake, wai-e, mböto, èda-ku, bunga

mundu, ta-lao weha-pu, lamada neè makara-na, ampo ta-lao-ku landa awa kapa mabou

mai, simpa-simpa na-tjaü weli, wara kada ndai ngaha ro nöno. Ntjambe kai ba wai

:

ai ana-e, ai-na lalehe-lehe-mu ba supu ngaha ro nöno nggömi, ngaha kuu nahu, ngaha

kuu nggömi, ngaha hiwa nahu, ngaha hiwa nggömi; ede-ra lalehe-lehe-mu ba supu

ngaha ro nöno. Ntjambe kai ba Maharadja Kurma: pöda mena nggahi ita de, wai-e,

nde pala sa-mena-meua-na lampa rawi ede labo-ku èsetiya, taho-ra lao polo-ta mundu
ede. Ede-ra lao kai-na weha, na-bini saraa-ku sa-buwa kula tewu manae, ede-ra

mbeï kai-na Maharadja Kurma, ndadi na-kara-ra, ba Maharadja Kurma. Waü mpara

tjumpu kara-na, na-nggahi-ra labo Wai Kabaya: ake bnnga, wai-e, ta-lao-ra landa di

kapa mabou mai ede! Ede-aa lao waa kai ba wai bunga, rongga-pu aka kapa, lepi

mena kai ba doü bunga Wai Kabaya ede. Ringa ndede-pu ngango di tuta kapa,

na-hengga-du ntjai bili-na Tjahaya-Hairani. Na-èda-du sa-buwa wai matuwa, ede-ra

ou kai-na, na-döho sama-sama-ra di ade bili-na. Nggahi Tjahaya-Hairani : au mai

landa-ta, wai-e? Ntjambe kai ba wai: mai landa bunga, ana-e! Nggahi kai ba

Tjahaya-Hairani : ede wara-pu bunga ede ? Ntjambe kai ba wai : na-waü-ra mpoi

weli rantja ba doü aka tuta kapa, Nggahi kai Tjahaya-Hairani: ta-lao raho tja-pu
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sa-panta labo doü maweli-n ede, ku-neè-ku èda ba lamada. Ede-ra lao kai wai malao

raho sèpe weya bunga doü ede, na-waa-ra di Tjahaya-Hairani, na-tiyo-du bunga ede

mandinga labo nggahi-na: tjoü marakara-na bunga ake? Ntjambe kai baWaiKabaya:

ndai-ku raakara-na bunga ake. Ntjambe kai ba Tjahaya-Hairani : la-kateï dja-pu lamada

taho póda hina-na ro ntika-na kara ita ake! Nggahi kai wai: taho weki-na, nde pala

ndai-ku ake na-waü-ra rindi mada-ku, waü ra-waa-ku saninu mada. Nggahi kai

Tuwan Putiri: ta-mai wali nai-s, waa-pu labo saninu mada-ta, ku-neè pöda lanaö

labo ita. Nggahi kai ba wai: taho weki-na. Èda kai ba anakoda tahengga ntjai bili

Tjahaya-Hairani, ede-ra neè kai-na luu. Ëda ba Tjahaya-Hairani anakoda maneè

luu, ede-ra bonto kai-na ntjai bili, na-kuntji-du watu deï. Ede-ra dulu-na anakoda.

Ba Wai Kabaya na-èda-ku rawi mandede ede, na-sodi-ku: ra-rópo ndai-mu-ro labo

rahi-mu? Nljambe kai ba Tjahaya-Hairani: iyo, ra-röpo-ku lamada. Waü mpara

nuntu ro nggahi-na, na-raho-ra weki-na dula, ede-ra londo kai-na watu kapa, na-lao-ra

di uma-na. Rongga-pu di uma-na, na-nuntu kai-du Maharadja Kurma ba supu hina

bunga-na lepi kanljore-ntjore ba doü di kapa ro mandede wali na-nuntu weya-du

rawi Tjahaya-Hairani maou kaluu siya di ade bili-na, mai ndai anakoda maneè luu

udja di ade bili, na-bnnto weya-du ntjai ba wei-na: kira ba nahu ra-röpo-na anakoda

ede labo wei-na, ro mandede wali na-raho tanaö kara bunga ba wei anakoda ede

;

ntjambe kai ba nahu «taho weki-na, nde pala na-waü-ra rindi mada-ku, wati waa-ku

saninu"; nggahi kai ba wei anakoda «nggara ta-mai-sa nai-sa, ta-waa-pu saninu";

nggahi-.ku «taho weki-na"; maai ake na-ipi lalehe ade-ku ba waü-du sake labo wei

anakoda, bune-ku pahu-na kateï-ku labo nahu wati lowa-ku kara bunga ? Nggahi

kai ba Maharadja Kurma: ta-ai-na lalehe ade, wai-e, peya di ai wakatu kateï ba ita

ede, lamada makau-na lao karöku möro, di bè-du lao kai-na karóku ede, ededeï ndai

tjubu kai-ta ndau di ade bunga ede. Nggahi kai ba wai: taho póda weki-na. Raka-du

bala ai makalai, ede-ra lao weha wali kai-na mundu sa-kula nae wali, na-lao waa-du

di Maharadja Kurma. Ndadi na-weha-du ba Maharadja Kurma, na-kadaledu bunga

mataho-taho mambui-pu wara labo röo-röo-na sarunde-na, ede-ra kara kai-na labo

na-tunti-du di röo bunga ede. Nggahi ade sura-na ede: Ake sura watu Maharadja

Kurma marongga di Tuwan Putiri Tjahaya-Hairani; na-ou-si ba sangadji di ade rasa

ake, nuntu tala mena weya-pu sa-mena-mena-na raa-lampa rawi ita döho labo Putiri

Mayang-Mangure wei Radja Mangendar-Sri. Waü mpara tjumpu tunti, na-kaluu-du

sa-buwa sintji di ade bunga ede. Indo kapo sintji ede, sintji ra-kani waü-na ra

mbeï ba ina-r ama-n Maharadja Kurma. Waü mpara tjumpu mena, na-nggahi-ra

labo Wai Kabaya : bune santika bunga masabuwa ake ai-na töpo-töpo landa-mu labo

doü makalai, malai-na-sa landa-pu labo wei anakoda! Nggahi kai ba wai: taho

weki-na. Ede-ra lao kai-na, rongga-pu di kapa, ede-ra lepi mena kai ba doü bunga

ede, nde pala sa-buwa ede na-nenti kalai-du, sabune-bune-du raho ba doü weli, wati

neè-na mbeï. Ede-ra lao kai-na aka bili Tjahaya-Hairani, na-hengga weya-du ntjai

ba Tjahaya-Hairani. Ede-ra luu-na. na-donggo-ra bunga ede labo Tjahaya-Hairani.

Ede-ra ao kai-na ba Tjahaya-Hairani mandinga labo widi salaho-na. Ntika na-èda-du

raa-tunti di röo mundu ede, ede-ra batja kai ba Tjahaya-Hairani, di ade batja-na ede



BFMANEESCHE TEXTKN. 75

na-lösa kadjaru-djoro oi mada-na ba supu wedi ade-na wara-na Maharadja Kurma di

ade rasa ede mandinga labo pata-na sintji Maharadja Kurma. Eda ba wai Tjahaya-

Hairani mawaü-ra lösa djaru-djoro oi mada-na, ede-ra nggahi kai-na: ba bau-tji neè

nangi kai ndai-mu, wati ntene-pu-ro ródjo angi-mu labo rahi-mu ? Nljambe kai ba

Tjahaya-Hairani wati nangi-ku lamada, asal neè lósa kai oi mada-ku, wara sasili,

kira-ku, di ade bunga wai ake, na-luu di mada-ku, na-nata malai-ku iyu-ku, ede

asal-na neè lósa kai oi mada-ku. Ro na-sodi wali-du ba Tjahaya-Hairani: wara

waa-ta saninu-ro wai? Ntjambe kai ba wai: wara waa-k saninu. Ede ta-mai-ra

kateï lamada. Ede-ra kalösa kai ba wai saninu labo huku-huku salaho-na labo tembe-na

saninu ede, na-raho-ra kafa labo ndau. Ede-ra mbeï kai kafa malabo ndau, na-mai

dja-ra sa-buwa karóku móro mamai ntuu ro marama rero di ade bunga ede, di

bè-du lao kai karöku ededeï-ra kaluu kai-na ndau. Sa-mena-mena-na lampa rawi-na

ede na-èda mena-du ba Tjahaya-Hairani, ede-ra saróme-na ro na-bade-du Wai Kabaya

ede wati lowa-na kara bunga, mantau kara ake tantu Maharadja Kurma. Ndadi ba

wai na-waü ra warawito rima-na mabatu rero karóku móro mandinga labo pèpa-na

«tjilaka póda karóku móro ake, mada nahu marindi, mai wali siya makangango ro

marama tjampu-lempa di bunga ake" labo pèpa-na ro tópa-na karóku ede saraka

mabu-na labo saninu-n, na-waü-ra mbia kóne saninu-n ra-hina bata ba kapenta dindi.

Nggahi kai ba Tjahaya-Hairani: póda dja, wai-e, na-sawai póda-ku karóku tjilakaede,

na-èda-ku ita marindi mada, na-mai wali-ra siya makalingango saraka waü-du mbia

saninu ita, ai ake wati-du lowa-ta kateï lamada, wara-si umu nai-s kombi didi-s

kombi, ede ampo ta-waa wali-ku saninu makalai ! Ndadi na-mbeï-du tembe ra-kani

ndai Tjahaya-Hairani: ake, wai-e, wara-ka ndai lombo-lombo-mu. Ede-ra ao kai ba

wai mandinga labo neyo ade-na, na-raho-ra weki-na dula. Rongga-pu di uma-na

na-nuntu mena kai-du Maharadja Kurma sa-mena-na lampa rawi-na di kapa. Makento

ba ede, na-kaambi weya-du ngaha ro nóno ba ruma-t neè lao ou kai-na anakoda

malabo wei-na, waü mpara ambi, ede-ra lao kai sa-mena-na wei djaneli tureli londo

di kapa malao ao wei anakoda. Waü mpara ambi mena. ede-ra londo kai-na anakoda

malabo wei-na, wati-p sabune lampa-na, na-rongga-ra di asi, anakoda na-dóho-ra di

paruga labo ndai ruma-ta labo radja Mangendar-Sri, Tjahaya-Hairani na-dóho-ra labo

Mayang-Mangure. Di ade dóho-na ede wati-du paki-na mada-na mantanda Mayang-

Mangure. Nggahi kai-na ba Mayang-Mangure : e sae, au-tji neè ntanda kai-ta lamada

mandede-ndede lalo.-
9 Ntjambe kai ba Tjahaya-Hairani: ai ari-e, kangampu mbóto-mbóto,

asal-na ndai ntanda kai ba ndai-ku, na-sapahu póda rahi ndai-ku matangara kai

Maharadja Kurma labo ndai-mu, lai kai-na ba supu siwe labo móne mpa. Ndadi

na-nuntu tala mena-du watu tampuu-na saraka tjumpu-kai-na lampa rawi ntjengga-na

labo Maharadja Kurma, »maai ake w&ra nggadu-na sura ro wara sintji ede. Ntika

na-èda-du pahu sintji na-pata-du ba Mayang-Mangure sintji Maharadja Kurma. Ede-ra

mbisa kai-na Mayang-Mangure di tando doü mbóto ede, na-waü-ra ngango saraa di

ade asi. Ede-ra neè kai Radja Mangendar-Sri malao paraèsa ngango ede. Ntika

na-èda-du Mayang-Mangure wunga mbisa-na, ede-ra weha kai oi mawa, karète weya

kai-du pahu-na. Ede-ra iyu kai weki-na. Ndadi na-sodi-du ba Radja Mangendar-Sri
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asal neè nangi ro mbisa kai-na. Ndadi na-nuntu tala mena weya-du sa-mena-na lampa

rawi Maharadja Kurma watu tampuu waü-na saraka tjumpu-kai-na mandinga labo

nggahi-na: maai ake Maharadja Kurma wara di ade rasa ake. Ntjambe kai ba Radja

Mangendar-Sri: ai-na-ra ngango dóho-mu Ede-ra londo kai-na, na-nggeè ada-ra labo

ruma-t sa-mena-na lampa rawi ro nggahi-na Mayang-Mangure labo Tjahaya-Hairani.

Waü-pu ringa ba ruma-ta sa-mena-na nuntii ro nggahi-na Radja Mangendar-Sri,

na-mbeï-du parenla makau lao ou kabóro mena sa-mena-mena-na doü möne di ade

rasa ede, matuwa, masampela, matoi, mambuda ro mampako ro mampinga. Ede-ra

lao kai doü malao ou mena sa-mena-na doü di rasa, na-lao lalo-ra aka uma Wai
Kabaya, na-ou dja-ra ana Wai Kabaya ede. Nde pala nggahi-na ba Maharadja Kurma:

kangampu mbóto-mbólo, wali waü-ku lao ba supu pili lóko-ku. Ede-ra dula kai-na

doü kakai ruma-t. Ndadi sa-mena-mena-na doü di ade rasa ede, na-waü-ra wara mena.

Ndadi sodi-ra ba ruma-t: na-waü-ra tjnmpu doü di ade rasa-ro? Nljambe kai-na:

tjumpu-ra, ruma-e, nde pala wara sa-buwa ana Wai Kabaya manggeè di lewi wali-pu

lowa-na mai ba supu pili lóko-na. Ringa kai ba Radja Mangendar-Sri nggahi doü

kakai ede, ede-ra neè kai-na di asi, lao karinga-du Mayang-Mangure ro Tjahaya-Hairani:

na-waü-ra tjumpu doü di ade rasa inakaböro awa paruga, taho-ra lao-mu tiyo ro pata

rahi-mu ede. Ede-ra neè kai-na èse tadja Tjahaya-Hairani labo Mayang-Mangure,

ndadi na-liyo-du sa-buwa-buwa di ade doü mambölo ede, wali-pu wara èda-na Maharadja

Kurma ede. Ede mpara karinga-na Radja Mangendar-Sri ba supu wati-pu wara èda-na.

Ede-ra londo kai Radja Mangendar-Sri awa paruga, na-sodi-du doü mataki kabóro doü

:

na-wara-pu doü di ade rasa ake ro wali-du? Ntjambe kai-na wati-du wara-na, ruma-e,

malai-na-si neè ana Wai Kabaya mawati-pu mai ba supu pili löko-na. Nggahi kai ba

ruma-ta: lao ou weya-pu Wai Kabaya! Ede-ra lao ou kai, ndadi na-rótji-rótji-ra

lao-na ba supu ra-parenta ruma-t. Rongga-pu akadawa. na-nggahi-ra ruma-t: ba bau

neè da mai kai-na ana nggömi? Ntjambe-na: da mai kai-na, ruma-e, na-pili lóko-n.

Nggahi kai ba ruma-ta: lao waa weya-pu pabule neè kaleï tja-ara kai-mu! Ede-ra

lao kai wai sama-sama labo doü makaleï-na pabule. Di konlu ba Wai Kabaya malao

di ruma-t ede, ba Maharadja Kurma na-tjita-ku, ntika na-rongga wara mpara djara

sambarani labo doü manente waü-na, doü wunga sampela mena-na maniki labo

kani-kani-na manlika-ntika. na-tjuwa kidi mena-ra di sareï Wai Kabaya. Wati-p

sabune lampa Wai Kabaya labo doü pabule, na-raka-ra uma-na, na-èda-ku djara

mambóto labo doü waü manenti-na, na-hera-ra ade-na labo kananu salaho-na: nggara

na-ndede sara Maharadja Kurma ake asal-na doü manae-nae ro na-ntjewi-ku bisa ro

guna-na. Ede-ra neè kai-na èse uma-na, na-èJa-du Maharadja Kurma na-waü-ra

ntika labo kani-kani malai-lai pahu. Ede-ra nangi ro pohu ro ngilu-na: e ana-e,

taho-ra ba lao rötji-mu, na-kapóro ruma-t labo nahu ba supu ngeri lao nggömi; nde

pala ku-raho-ku, ana-e, labo nggómi, ai-na töpo-töpo paki-mu nahu ! Ntjambe kai ba

Maharadja Kurma: wali póda-póda lowa-ku nahu, wai-e, mawii paki ita, ta-sama

mimi, ta-sama karente labo lamada. Ede-ra londo lao kai-na, nente djèra, na-dende

mena-du ba doü mambóto. Wali-p sabune lampa-na, na-rongga-ra di asi. Ba Tjahaya-

Hairani na-eda-du Maharadja Kurma mamai labo doü mambóto, ede-ra karinga kai-na
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Mayang-Mangure. Na-ntanda dja-du ba Mayang-Mangure, ndadi na-pata-du sae-na ede,

na-neè-ra londo lao raka sae-na, na-nenti kantjore-du ba doü : kangampu mbólo-mböto,

ruma-e, londo, au nggahi-na doü mambólo maèda ita ruma-ku malondo awa paruga,

saba mbólo-mböto, mustahi daa waa kaneè-na ba Radja Mangendar-Sri. Ede mpara

midi-na Tuwan Putiri. Ndadi Maharadja Kurma, rongga-pu awa paruga, na-londo

ao-du ba Radja Mangendar-Sri, na-djaba-tanga-ra, waa kaneè-ra èse paruga. Ndadi

na-lao-ra karinga Tjahaya-Hairaui ba waü-ra tjumpu doü. Rongga-pu èse tadja,

nggahi kai ba Tjahaya-Hairani: ede-ku siya Maharadja Kurma. Na-nuntu weya-du

ba neè-na londo awa paruga Mayang-Mangure : taho-ra ta-ampa kaneè waü-pu ! Ede-ra

londo kai-na Mangendar-Sri maampa kaneè Maharadja Kurma, rongga-pu èse tadja,

ede-ra ngilu ro pohu kai angi-na ro tjuwa-tjuwa mbisa gantu-gantu-na, na-waü-ra

ngango saraa èse tadja ede, ndadi na-weha-ra oi mawa ndai karète kai pahu-na,

na-tjuwa iyu mena-ra weki-na. Ndadi na-nuntu-ra Maharadja Kurma labo Radja

Mangendar-Sri watu tampuu waü-na masaraka kanljóki-na ba doü mantau lewi masaraka

dundu löo-na ba anakoda awa móti. Waü mpara tjumpu nuntu, ede-ra londo sama

kai-na Maharadja Kurma labo Mangendar-Sri, na-lao-ra nggeè ada di ruma-t, na-sudju

ro nemba-ra labo ruma-t. Na-djaba-tanga labo anakoda kapa mandinga labo nggahi-na

:

ntoi-du rongga-mu-ro, anakoda-e, pai ade-mu wati ngèna-ngèna-mu angi. Ndadi

anakoda na-ntjambe-ra : ampo duwa nai tolu nai rongga-ku di ade rasa ake mandinga

labo waü bura fèka pahu-na ba kakente ade-na mbui-pu mori-na ro rongga wara-na

Maharadja Kurma. Ntjambe dja-du ba Radja Mangendar-Sri «ndede waü doü mambani,

wati waü ngawa-na ngèna-ngèna angi, na-mbani póda anakoda ake, na-sa-buwa guru-na

ro na-tjampu saraa labo ompu mantau lewi ede" mandinga labo na-kampaa-du mada-na

labo sa-mena-na anangguru-anangguru ro pangalima, aö-na rawi Mangendar-Sri ede

:

na-kau-ku waü ro lèto anakoda labo ompu marakantjöki-na di maulu-n di ade lewi.

Na-ou kamai-du ba Radja Mangendar-Sri ompu lewi ede, na-kau-du döho di kompe

anakoda. Ntika na-èda-du ro na-pata-du Maharadja Kurma ba ompu ede, na-sudju ro

na-nemba-ra labo raho-na ntjara mandinga labo na-donggo-du kamala Maharadja Kurma

maramabu di ai ra-töpa ro djagu-na di ade lewi. Ao kai ba Maharadja Kurma kamala

ede mandinga labo saróme-na, na-nggahi-ra Mangendar-Sri labo anangguru-anangguru

ro pangalima: lao hade-pu anakoda labo ompu lewi ake! Ede-ra hinti kalondo kai

ba doü, na-lao hade-du. Waü mpara made anakoda, djurubatu-na neè kandadi-na

matjèpe anakoda. Makento mpara ba ede na-nggeè-ra Maharadja Kurma labo Tjahaya-

Hairani di sa-buwa uma ra-kaambi weya, na-ndiha ro ndano sanai-nai ba supu neyo

ade-na ba waü-ra wara Maharadja Kurma mandinga labo na-bade-ra asa-usu-na Putiri

Mayang-Mangure sangadji nae-nae. Makento mpara ba ede, na-rongga-pu samada-na

ina-r ama-na Maharadja Kurma. Ede-ra lao kai-na di uma ari-na Mayang-Mangure,

rongga-pu akadawa, na-nuntu kai-du Mayang-Mangure ba supu lingi ro samada ade-na

labo ina-r ama-na. Ntjambe kai ba Mayang-Mangure: póda dja, sae, kóne lamada

waü-ra pila-pila nai na-rongga samada-ku ina-r ama-la, maai ake taho-ra ba lao-ta

tiyo ai-nai-n bè-tji mataho ndai lampa kai-ta. Ntjambe kai Maharadja Kurma: nai

sidi neè-ku lampa. Ntjambe kai ba Radja Mangendar-Sri : kangampu mböto-mbólo
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lampa-ta nai-s, lamada maraho tempo pidu nai wali, mai ka-ra ndede-na aho dja-pu

kaambi-ta marakani ro doü ndai maóto-ta lao. Ntjambe kai Maharadja Kurma:

kangampu mböto-niböto, ari-e, kaambi-mu marakani labo doü ndai maóto, mai ka-ra

ndede-na wati-pu waa-ku Mayang-Mangure, malai-na-sa ndai-ndai kèse-ku mpa malao

ulu. Nggahi kai ba Radja Mangendar-Sri: köne póda mpowa wati waa-ta Mayang-

Mangure labo wara ntene-na doü maóto ita, wati taho ade-ku lampa kèse-kèse-ta.

Ntjambe kai Maharadja Kurma: kangampu mbóto-mbóto kau-mu lao doü ndai maóto

ndai-ku, ku-lampa mpa kèse-kèse-ku, na-rötji kudu lao ro mai-ku. Ntjambe kai Radja

Mangendar-Sri: na-waü sara ndede parenta ita sae, taho weki-na. Ede-ra raho kai-na

dula Maharadja Kurma di uma-na. Raka-pu wakatu subu, ede-ra lampa-na Maharadja

Kurma labo kèse-kèse-na. Sabune-bune-du sapa-na sera makalau-lau ro sori madeï-deï

ro doro madése-dèse ro na-kananu-ra ade-na Maharadja Kurma: ndake sara lampa

nahu, aho-pu raka-ku rasa Puspa-Sari. Ede-ra tjita kai-na rasa ede, ede-ra rongga

wara kai-na ra-hidi rasa Puspa-Sari ede, wati-du wara uma, wati-du wara doü. Ede-ra

lampa rero kai-na Maharadja Kurma mangupa rero ina ro ama-na di woha sera ede.

Nde pala wara dja sa-buwa saladja, ede-ra lao raka-na saladja ede. Ntika na-èda-du

doü matuwa duwa-na labo wei-na. Na-pata-du ba Maharadja Kurma ina ra ama-na,

nde pala ina ro ama-na wati pata-na Maharadja Kurma. Ede-ra ou kaneè kai-na

dóho èse saladja. Waü mpara neè, na-sodi-du ba doü matuwa ede: e ana-e,

bakai-tji lao kai-mu? Ntjambe kai ba Maharadja Kurma: lamada ake doü kakai

Radja Puspa-Indar mawaa sura aka sangadji Indar-Dewa di rasa Anla-Raranta. Nggahi

ba wai ro ompu: di ade lampa kai ndai-mu, ana-e wati wara èda-mu dambe toi

duwa-na siwe sa-buwa, móne sa-buwa? Nljambe kai Maharadja Kurma: wara èda-ku

aka woha sera duwa mbuwa koba tuta. Ringa ba ompu ro wai wara-na koha tuta

duwa mbuwa di sera ede, ede-ra neè kai-na lao tiyo, na-nenti-du ba Maharadja

Kurma mandinga labo nggahi-na: sabune bè-ku umu-na lao-na ana-ta duwa-n ede?

Ntjambe kai-na: na-mbui-pu toi-na sae-na matangara kai Maharadja Kurma, ari-na

matangara kai Nila-Kasoma. wati-pu lowa-na köne lampa di ai wakatu lao-na. Ndadi

na-ii2gahi-ra Maharadja Kurma: ngtjara na-ndede-sa, lai-na ana ita, mai ka-ra ndede-na

koha tuta duwa mbuwa ede na-waü-ra bura honggo-na, na-wau-ra mpöngo woi-na.

Ede-ra midi kai-na wai malabo ompu ede, wati-du ndadi-na lao tiyo. Sodi kai ba

Maharadja Kurma: bakai-tji kau kai-ta lao ana-ta ede? Ntjambe kai-na labo nangi

salaho-na: ede-ra pahu-n, ana-e; nahu ake waü-ra hina ba fitena ba doü, na-nggahi

weya-ku nae tjilaka-na ana duwa-na ede, ede-ra kau kai lao paki ba nahu. Ntjambe

kai ba Maharadja Kurma : ndede waü-pu sara-na ita manggeè di duniya, kira ba

lamada ana-ta malao ede wati dja mpa ipi lalo ntjöki-na, lamada ake, ede-y-o maiyu

póda ntjöki, sabune-bune lampa-ku di doro madèse-dèse, sera mapadja-padja, sori

madeï-deï angi manae-nae, balumba matöku-töku ndai iyu ba lamada. Ntjambe kai

ba wai ro ompu: au rawi-mu lao ndede? Ntjambe kai Maharadja Kurma: ede-ra

pahu ra-parenta ruma-ku, kau-na waa sura di Maharadja Indar-Dewa. Makento mpa

ba ede, wati-du waü-na teè ade-na Maharadja Kurma makasi ade maèda weya nara

ra sara wai ro ompu ede. Ede-ra sudju ro nemba kai-na ina-ra ama-n mandinga
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labo nggahi-na: lamada ake-ra ana matjilaka matangara kai Maharadja Kurma ! Ntika

na-ringa-du ba ama ra ina-na ngara Maharadja Kurma, ede-ra pohu ro ngilu kai-na

ro mbisa ganlu-na ro na-sodi-du sa-mena-mena-na lampa rawi-na ro na-sodi-du ari-na

Nila-Kasoma. Ede-ra nunlu kai ba Maharadja Kurma watu tampuu waü-na saraka

tjumpu-kai-na. Makento ba ede, na-nggahi-ra Maharadja Kurma: ta-kaambi weya-pu

lamada isu ro bore, ilo lili, kalo ro karaba ! Waü mpara ambi mena, ede-ra lao mena

kai-na di sori, na-tóho ro dore-ra sa-mena-na marakani ede ro na-tjuwa ndeu-ra di

sori. Waü mpara ndeu, na-kasaro ro kambowa-ra mandinga labo nggahi-na: pöda-si

nahu asal-ku dewa-dewa, ndadi töpo-ra rasa maniki waü labo sa-mena-na marakani

sangadji kai manae-nae malabo sa-mena-na ada ra kau-ku ro doü labo ro iwa-ku ro

sangadji-ngadji awa mai ba parenta-ku. Ede-ra ndadi kai-na sa-buwa rasa manae,

na-rada-ku rasa-na maulu na-niki-niki mena waü labo sa-mena-na marakani labo doü

labo asi ro malige-na. Ede-ra ndiha ro ndano kai-na ro na-ntau eli-ra mantau eli

bune santika genda ro nó, silu, djalitu, mbasi-mbasi kafoa katongga ro kongge, tambu,

arubana ro biyola, na-ntau eli mena-ra labo mpaa ro mpidji masaniki-niki pahu.

Makento mpara ba ede, na-ringa-ra habar ba Maharadja Indar-Dewa sangadji di rasa

Anta-Baranta Maharadja Kurma na-waü-ra dula wali labo ina-ro ama-na ro na-waü-ra

kandadi wali sa-buwa rasa mantjewi nae. Ede-ra mafaka kai-na labo sa-mena-na

mantari-mantari, hulubala-na: nggara na-ndede sara, wati-du lowa-na wati lewa-ta

labo Maharadja Kurma, maai ake taho-ra ba kaambi waü-ta sa-mena-na marakani

lewa kai-ta, bune santika bente mandumba ro manipi kataho-pu ro katebe-pu, budja

ro sampari ro peda-ta madumpu kaleme ro kangaha-pu, ai-na-ra mbure mena dóho-mu

!

Ntjambe kai-na ba sa-mena-na mantari-mantari: póda ipi lalo nggahi ita ruma-ku

ede. Waü-ra ede, na-kaambi ro na-kasadiya mena-ku sa-mena-na marakani lewa

kai. Makento ba ede, na-raka-pu pidu nai, Maharadja Kurma na-raho-ra weki-na

malao weha ari-na Mayang-Mangure. Ede-ra lao kai-na, wati-p sabune lampa-na,

na-rongga-ra di Puspa-Indar, na-lao-ra èda angi labo ari-na, na-nuntu mena kai-du

sa-mena-na lampa rawi ina ro ama-na ro na-nuntu wali-du ndawi-na sa-buwa rasa:

maai ake taho-ra ba kaambi-mu sa-mena-na marakani ro ósu ra siya, pidu nai wali

ampo ta-lampa-ku. Ede mpara dula-na di uma-na. Makento-ra ba ede, na-kaambi

mena-du ba Radja Mangendar-Sri sa-mena-mena-na marakani bune santika pabule

tongko ro mungku(r) mapila-pila mbuwa labo na-kau-du kabóro sa-mena-na sangadji-

ngadji ra-awa mai parenla-na labo sa-mena-mena-na mantari-mantari, hulubala raaya

masabune-bune mböto-na wati-du waü reke ro bila, bune santika sarae manggeè di

só-na mbólo manusiya mandede wali djara ro gadja ndai nente ba ana sangadji-ngadji

dóho ede. Waü mpara ambi mena marakani ro doü, na-raka dja-ra pidu nai, di ai

wakatu lösa fadja(r) ro sa-mena-mena-na nasi ro wele wali-pu ngemo lao ngupa

ngaha, na-ntau eli-ra nö nae. Ndadi sa-mena-mena-na sangadji-ngadji ro raaya na-ambi

mena-ra. Ede-ra lao ato kai lampa ede. Tampuu-mpuu-na malampa ulu sangadji

Baharom-Sah mawaü-ra kani mantika-ntika, manente djara gunu fano labo marakani

rante ro kapa masa-ngganga ra-lata kai inta ro dende kai-du ba sa-mena-mena-n

mantau eli labo sa-ratu duwa mpuru bindera montja, na-ipi lalo nggari-na lampa-na
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ede. Makenlo ba ede na-lampa wali-ra sangadji Budjangga-Indar manente djara komba

neè labo rante ro kappa-na masa-ngganga ra-tata kai inta djamaro labo bindera kala

duwa ratu mbuwa, lampa dende kai-du ba sa-mena-n mantau eli ro sa-mena-na mantari

hulubala raaya-na. Wati-du waü-ta kadondo nuntu ro mpama pahu lampa-na sa-mena-na

ana sangadji döho mantjewi ratu. Makento mpara ba ede, ampo de-ra lampa-na

mungkur kalja, di ade mungkur ede Putiri Tjabaya-Hairani labo Putiri Mayang-Mangure

ro Wai Kabaya na-kau dja-ra neè di ade mungkur, na-lampa-ra mungkur bune santika

marama pahu-na. Makento ba ede, na-lampa-ra Maharadja Kurma malabo Radja

Mangendar-Sri madende-na mungkur ede. Di ade lampa kai-na ede na-lampa-si di

doro madèse, na-ndadi piri, na-lampa-si di dana mapiri, na-ndadi sori, na-lampa di

sori, na-ndadi-ra bune santika móti ba pahu mböto-na edi manusiya. Nggara na-lampa-sa

di fuu hadju mataho-taho nowa oi-na, na-sanawa-ra kadihi-dihi weya kai ade Tuwan

Putiri duwa-na ake. Ede mpara mandai rawi-na di masanaru-naru-na ntjai. Wati-p

sabune ntoi lampa-na, na-raka-ra di kompe rasa Puspa-Sari. Ede-ra sanawa mena

kai-na, kau-na kakidi paruga ro na-kakai-ra doü lao karinga ina-r ama-na. Na-ringa-du

ba ina-r ama-na, na-hanta-ra weki-na ina-r ama-na labo sa-mena-na ada ra kau-na

masiwe ro mamöne, lao raka Maharadja Kurma ro Mayang-Mangure. Na-rongga-pu

akadawa, ede-ra lósa mena kai Maharadja Kurma ro Mangendar-Sri ro Putiri duwa-na

ede maao ina ro ama-na mamai mandinga labo sudju ro nemba-na ina-r ama-na ro

pohu ro ngilu dja-ra ba ina ro ama-na mandinga labo tjuwa mbisa gantu-gantu-na

labo nangi kanggitja ro kanggio-na labo nggahi-na: ampo-si wati-du èda angi-ta,

ana-e, mu-waü-ra nae sampela pala, ampo ta-èda angi. Ntjambe kai ba Mayang-Mangure

:

bune-tji da rotji kai nae sampela labo ngaha-ku uwi ro edja ro kamadja hadju

mangodu-ngodu di sera ra wuba? Na-ringa-du ba Radja Mangendar-Sri nggahi

Mayang-Mangure mamika ro hambu ina-r ama-na, ede mpara ntanda sageï-na labo

kèto mada-na, ndadi na-lowa-du kaaö ba Mayang-Mangure ntanda-na Radja Mangendar-Sri

ede. Makento mpara ba ede, na-tjuwa luu mena-ra di ade rasa Puspa-Sari, na-ndiha

ro ndano-ra labo ngaha ro nóno ro mpaa kadihi-dihi ade di masanai-nai. Sabune-

bune-du ntoi-na di ade kadihi kai ade-na, na-malaka-ra 31aharadja Kurma labo Radja

Mangendar-Sri ro sa-mena-mena-na sangadji-ngadji ba supu neè lao boë rasa Anta-Baranta.

Ede-ra kaambi mena kai daha mandinga labo na-tunti-ra sura ba Radja Mangendar-Sri.

Indo kapo nggahi sura ede: «ake sura watu Maharadja Kurma malabo Radja

Mangendar-Sri duwa-na labo hera-na manae tjilaka madalowa wii kantoi di ade rasa

ndai marongga di Maharadja Indar-Dewa sangadji mabusi ro mawo ro manae ro

nene, mabisa ro guna, mamböto sangadji-ngadji kabata-na ro mbóto hulubala raaya-na,

mai karinga-ku »wara-si bente maiha ro mandumba ro daha madumpu, kamalo-pu,

mai ka-ra ndede-n nami doü maljilaka ake maneè mai nggeè ada awa penla ro lini

maraho bareka di sangadji masambeka". Ede-ra kau kai-na lao waa sura ede, rongga-pu

di Maharadja Indar-Dewa, na-donggo sakidi-du sura ede ba doü ra-kakai. Ndadi

batja-du ba Maharadja Indar-Dewa, na-lowa mena-ra kaaö nggahi sura ede. Nggahi

kai Maharadja Indar-Dewe: lao-ra dula, nggómi, mbeï ngowa-pu Maharadja Kurma

labo Radja Mangendar-Sri, bune santika ra-neè-n ede ku-tarima weya-du ba nami
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döho ake. Ede-ra dula kai-na doü kakai ede. Di kontu doü kakai ede, na-mbeï-ra

parenta ba ruma-t: taho-ra ba kaambi mena weki-ta, ta-lósa ao-ku aka woha ntjai,

nggara ta-lewa-sa di ade rasa-ta, na-mböto maiha doü siwe ro nlau ro wara-ta,

tabo-ra ba tuii-ta nai-s sidi. VVaü mpara ai masidi, na-kani-kani-ra kani lewa kai-na

masaniki-niki palm di tando wei-na Maharadja Indar-Dewa labo pohu ro ngilu-na

wei-na mandinga labo nggahi-na: nahu ku-lao-ku lewa, ari-e! Ntjambe kai ba wei-na:

salama-lama lao-ta, sae! Waü mpara kani ro nggahi ro eli labo wei-na, ede-ra londo

kai-na nente djara, lampa dende-du ba sa-mena-mena-na mantari, hulubala, pangalima

raayat mena-na. Raka-du di woha sera, ede-ra sanawa mena kai-na ro kau-na kakidi

paruga maratu-ratu ndai sanawa kai döho-na. Ndadi na-eli-ra genda lewa kai-na.

Ndadi na-ringa-du ba Maharadja Kurma eli genda-r nó Maharadja Indar-Dewa di

woha sera ede. ndadi na-tjuwa ambi mena-ra sa-mena-na sangadji-ngadji döho ede.

Waü mpara ambi, ede-ra lösa mena kai-na malao raka Indar-Dewa. Raka-pu di hidi

Indar-Dewa. ede-ra tjuwa kakidi mena kai-na paruga. Waü mpara tjumpu paruga,

ede-ra tjuwa kaeli kai-na genda lewa kai-na. Ndadi na-ljuwa luu-ra ntjambu angi-na,

maiati fati dja-ku, matuba tuba dja-ku, mapala pala dja-ku labo sabune-bune-du

bento kawa malabo djara. Ro mandede wali mpa sa-mena-mena-na ana sangadji

na-tjuwa-tjuwa kina-du bae adema malabo fana, wara-ra mandadi ana fana-n ede

goroda, wara-ra mandadi naga, wara-ra mandadi ura afi, masaniki-niki pahu lampa

rawi lowa-na ro bisa ro guna-na sa-mena-mena-na ana sangadji malewa ede. Nde

pala wati-du kadondo weya nuntu-na parakara lewa ede ba supu na-hompa-ra

doü matunti ro doü matala-na nuntu ro mpama ake mandinga wali karata na-neè-ra

mpoi ro mantji na-neè-ra kara ro kala na-ambi mpöka ro dumpu-ra. Sabune-du

ntoi lewa-na, ede-ra made kai-na Maharadja Indar-Dewa ra-luba ba Maharadja Kurma,

rima wana-na manenti tadjo sampari, rima kui-na mabonto suwu-na di liri ade-na,

na-wontu di kontu-na, na-waü-ra bini mena pahu-na ba ra-sampuru kai ba raa-na,

na-maru sambanta-ra di lewa-kai ede. Ndadi na-kambata ro paiya-ra doü watu sa-bae

Maharadja Kurma. Makenlo mpara ba ede, na-ringa-ra habar ba ruma paduka Maharadja

Indar-Dewa na-waü-ra made, ede-ra lósa kai-na labo sa-mena-mena-na doü siwe-siwe

ade rasa Anta-Baranta ede. Raka-pu di sera, na-èda-du ba Maharadja Kurma doü

siwe mambóto malösa watu rasa Anta-Baranta, ede-ra nggahi kai-na: taho-ra ba suru

waü-ta, na-mbölo ipi doü fciwe mamai ake, ede-ra suru mena-na sangadji-ngadji

mambóto ede. Rongga-pu di lewa-kai doü siwe ede, ndadi na-tjuwa-tjuwa ngupa-ra

timba rahi-na, wara mangupa limba tjina-na, wara mangupa timba tjina-na, wara

mangupa timba ama toi-na, wara mangupa timba duwa-na. wara mangupa timba

kawalu-na, wara mangupa timba ama tjempe-na, na-tjuwa-tjuwa ngupa-ra di ade sera

ede, ruma paduka na-ngupa-du timba ruma sangadji, na-èda-du Maharadja Indar-Dewa

na-waü-ra sambanta, na-waü-ra bini mena ba raa pahu-na, rima wana-na manenti

tadjo sampari, rima kui-na mabonto suwu-na. Ede-ra lao nangi pohu kai ba ruma

paduka, na-wonto weya-du sampari-na, ede-ra tuba-na weki-na, na-sama made-ra

duwa-na labo ruma sangadji. Ndadi na-waü-ra ndiha malai-ku di woha sera ede ba

eli nangi mawaü-ra karimbi saraa. Makento mpara ba ede, tjuwa dula mena kai-na
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sa-mena-na doü siwe ede di ade rasa-na, ndadi na-lao-ra Maharadja Kurma labo

sangadji-ngadji mambóto ede malao umbu ro kataho Indar-Dewa labo sa-mena-mena-na

doü labo-na mamade. Waü mpara tjumpu umbu, na-luu-ra di ade rasa ede, na-katupa

mena weya-du ntau ro wara-na doü di ade rasa ede ro na-kandadi-du radja Budjangga-lndar

amaniya ba Tuwan Putiri Tjahaya-Hairani, ede-ra matjèpe-na Maharadja Indar-Dewa

neè mandadi sangadji di rasa Anta-Baranta. Waü mpara tjumpu mena ato-na

sa-mena-na lampa rawi di ade rasa ede, na-dula-ra Msharadja Knrma labo sa-mena-

mena-na sangadji döho, lao di rasa Puspa-Sari. Rongga-pu akadawa, na-ura-du

sa-mena-mena-na sangadji döho ede kai kani mantika-ntika. Ede-ra tjuwa dula kai-na

di rasa-na ro Radja Mangendar-Sri na-waa dja-ra Mayang-Mangure di rasa-na ro

Maharadja Kurma na-waa kadula dja-ra Putiri Tjahaya-Hairani di rasa Tjina. Ede

mpara Ijumpu-na.'

Wara sa-buwa wuba, di ade-na mböto bóte nggeè èse sanga hadju. Na-mai-ra

sa-buwa doü pande maneè weha hadju ndai ndawi-na marakani uma. Sabune-bune-du

mböto ra-weha-na, nggeè sa-löna-pu hadju mantjewi nae, wati waü-na waa. Ede-ra

bia kai-na ba pande hadju ede, na-tau-du badji, na-raka-pu ba mbölo ninu, na-wii-du

hadju ede malabo badji-na, ede-ra dula kai-na ngaha di uma-na. Ntika na-èda-ku

ba sa-buwa böte doü ede na-waü-ra dula, ede-ra londo kai-na watu èse fuu hadju

ede ro na-neè-ra èse wawo hadju ra-bia ba doü ede labo na-kado-kado-ku badji ede.

Ede-ra lösa kai-na badji ede, ndadi na-api weya-du kèlo-na ba hadju ra-bia ede,

wali-du lowa-na nggori. Indo kapo bóte ede made-ra labo doü marabia hadju ede

na-mai-ra, na-èda-du sa-buwa hole mamade ra-api, ede-ra weha kai-na, na-paki-ku.

Ede-ra öne-na doü maluu lösa di karawi doü labo lai-na karawi ndai-na, na-raka-ra

ha siya ntjöki di sarumbu-na ba supu kura aka kira-kira-na.

Wara sa-buwa doü matapa, na-tjetji angi uma-na labo uma doü malanda oi ani

labo mina. Wara ai sanai na-öto weya-du ba doü malanda oi ani labo mina di doü

matapa. Ede-ra kananu kai ade-na doü matapa: sa-pöda-pöda-na mina ede, nggara

ku-landa-sa, tjoi-na ede ku-weli kai-du mbeè siwe, ku-kabuwa-du, na-tantu ndadi

mböto-ra labo ku-landa-ra oi susu-na labo ana-ana-na mamöne, wati-p sabune ntoi-na,

na-tantu-ra ntau-ku nahu; waü mpara ba ede, ku-sodi-ra siwe doü mantau ro wara

ndai wei-ku, nggara ku-sodi-si ba nahu, wati-du lowa-na da mbeï-na ba supu na-èda-ku

ntau ro wara-ku mböto; waü mpara ba ede, ku-nika-ra, na-tantu-ra nggana-ku labo

wei-ku ede, nggara na-siwe sa-ku-tangara kai-ku labo ngêra mataho, nggara ku-nggana-si

ana möne ku-kau-ku ngadji, nggara wati-si ngawa-na ngadji, ku-lambo-ku kai tiki-ku

ake. Labo hanta-na tiki-na ede akadawa akadei, na-hina-du lambo di tau doü malanda
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mina ro oi ani masabuwa uma labo siya. Makento mpa ba ede, tau doü ede

na-mbia-ra, na-mpoi hina tuta ro pahu-na ra-mboho kai mina labo oi niwa ede.

Ede-ra ndai kantewi kai doü manggahi mawati wara labo pabu, tjumpu-kai-na sintji

ntene mpa ade-na.

Wara sa-buwa doü móne malao nggalo, duwa kali tolu kali wati wara raka-na

köne sa-ori pabu ro na-ipi-ra ntjöki ade-na. Wara ai sa-nai, duü móne ede na-lao-ra

nggalo, ntika na-èda-du madju. Ede-ra hori kai-na lako-na ede, na-raka-ra sa-buwa

madju, na-neè-ra waa kadula di uma-na. Ntika-ndka na-mai-ra di woha ntjai sera

ede, na-ntumbu-ra siya labo sa-buwa wawi labo na-kina-du ai fana-na, ede-ra fana

kai-na wawi ede. Ntika na-iyu-du ba wawi weki-na na-waü-ra ntjuwu hina ba ana

fana doü ede, ede-ra haa kai-na doü mawaa hii madju ede ba wawi labo woi haa-na,

ndadi wawi ede na-made-ra ro doü ede made dja-ra di hidi ede labo hii madju ede

na-nggeè-ra kadawa, Makento ba ede, na-mai-ra sa-buwa matja di hidi ede, na-èda-du

timba doü ro timba wawi labo hii madju sa-buwa manggeè sambanla di hidi ede.

Ndadi matja na-ntjewi-ku neyo ade-na labo nggahi-na: di ai-nai-n ake-ra nahu

makaböro-na ngaha mantjewi mböto, nggara ku-ngaha-sa saraka sa-mpuru nai, wati

mpoi-na ngaha-ku ede. Na-weha-du röna fana doü ede maranggeè di wawi labo

na-hinti-ku röna-n ede labo woi-na ba supu na-neè kanggori di ai fana ede watu

róna-na, mai ka-ra ndede-na neè-na ndawi sudje hii madju róna ede. Ndadi na-pere-ra

ba röna fana ede. Indo kapo ana fana ede na-nggori-ra, na-hina-du duwa bae fiko-na,

ndadi matja ede na-made-ra. Ede-ra lampa rawi-na doü mantjewi lelu ro nae neè

masaraka mbora labo nawa-na siyadera ede.

Wara sa-buwa saudaga maneè lao lodja di sa-buwa rasa labo na-wii kanumpa-du

besi-na di sa-buwa saudaga bela-na di ade rasa ede, mböto-na sa-ratu piku. Makento

mpara di waü-na lodja saudaga mantau besi, na-landa-du ba saudaga besi ede.

Sabune-du ntoi-na, na-dula-ra saudaga mantau besi ede, na-raho-ku besi-na di saudaga

ra-wii kai-na besi ede. Na-nggahi-ra ba saudaga: indo kapo besi ita ede na-waü-du

mpoi ngaha ba karawo. Ede-ra nggahi kai-na ba mantau besi : na-póda-ro bune santika

nggahi ila ede, kóne póda mpowa pèke na-waü-du dompo ba karawo, ai-na-nti mpara

nggahi wali besi, na-waü-du ruu lamada ndai maraka rugi. Waü mpara ba ede,

na-raho-ra dula di uma-na. Na-nggahi-ra saudaga ede : peya sa-doü na, ta-ngaha w«ü

!

Ro saudaga mantau besi ede wati ngawa-na ngaha, ede-ra lampa dula kai-na di uma-na.

Sabune-du ntoi-na, wara ai sa-nai ana saudaga ede wara mampaa ari luwa ba ntjai

uma-na ede, ede-ra waa kai-na di uma-na ba saudaga mantau besi, ede-ra tjili kai-na.

Ntika na-mbia mpara ai, na-ngupa-du ba saudaga ede ana-na di saniki-niki ntjai ro

kampo, wati raka-na. Ede-ra èda kai angi-na labo saudaga mantau besi, na-sodi-du

VERH. BAT. GEN. XLTIII. 6
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malabo nangi-na: wati wara èda ba ita ana lamada mamóda? Ntjambe kai-na ba

saudaga mantau besi : wati wara èda-ku ana ita, nde pala wara èda-ku sa-buwa

dambe toi ra-kangemo ba nasi radjawali di èse woha ai. Nggahi kai ba saudaga ede

:

nggómi-ra maljili weya-na ana-ku ede! Na-nljara-ntjau-ra duwa-na saudaga ede,

na-lao-ra raho huku labo kali. Ede-ra nggahi kai-na: ai saudaga-e, bau-tji, nggömi,

tjili kai-mu ana saudaga ede? Nggahi kai ba saudaga ede: e ruma kali, wati lamada

maljili weya ana-na, nde pala wara èda-ku sa-buwa dambe toi ra-waa ngemo ba nasi

radjawali di woha ai. Ede ra nggahi kai ba kali : wali-pu ra-ngina kai ringa-ku

nasi radjawali makangemo dambe toi, ampo di ita ake-ra. Ede-ra nggahi kai ba

mantau besi ede; wara dja kombi ra-ngina kai-ta ringa, ruma kali-e, karawo mangaha

besi sa-ratu piku, ampo de ringa ba lamada di saudaga ake? Labo na-nuntu weya

kai-du lampa rawi di ai kau-na wii besi di wakatu neè-n lodja. Indo kapo kali

na-kau-du kadula ana saudaga ede di ama-na labo besi na-kau-du kadula di doü

mantau besi ede.

Ndede-ndede mpara ruwa-n di maulu-ulu, wara sa-buwa kola na-ntjewi kai-ku ba

taho. Pala na-wara dja nasi mangara wele manggeè kai-na di fuu hadju lupa.

Pala ruwa-na nasi maduwa ede na-kabela angi labo kura-kura. Sabune-du ntoi-n,

di ade ndede kai-n, ntika na-rongga mpara kura-na oi, ntika na-kara mango saraa

oi di kola ede. Na-nggahi mpara nasi duwa-na ede di bela-na kura-kura : e bela,

au-ra ndadi-ta ita-ra ake di ade waü kai-na-ra mango oi kola ake, na-laho mpara

ba pèso-ta weki di kola makalai, akadawa ndai lowa kai-ta ngupa ngaha ra nöno;

nde satoi mpa wara lalehe ro lambila kai ade-ku tuu wii-ku nggömi, bela-e, ara-kadeï;

indo kapo na-taho-ra ba waa-ku ndai-mu, ku-hori-ku di bidi mawara kai-na ba oi

ro na-midi dja ade-ku samada, ndei satoi mpa ku-neè-ku ngemo waa ndai-mu, tjina-e,

kura tenggo kapi ba ndai-ku di ndai-mu ba tera huri-mu
; pala wara sa-buwa kananu

di ndai-ku ngupa hadju sa-dompo ndai ngènge-mu sama woha-na, ndai-ku duwa ndai

makapi di sumpu bali bae-na hadju, ku-lowa-ku waa ngemo ndai-mu; satoi mpa

ndai-mu ai-na tópo-tópo hengga-mu asa. Ede-ra ntjambe kai-na ba kura-kura : na-taho-ra,

bè-du nggahi-mu, ku-batu mena mpa. Ede-ra pala ruwa-na waa kai-n ba nasi hadju

sa-dompo ndai ngènge sama woha-n ba kura-kura labo ngemo waa-na ba nasi wele

di sumpu-na mangga sa-bae. Pala ruwa-na di ade ngemo kai-na, ntika na-raka mpara

ntiri labo kampo doü. Nde midi ro hera-na mpara ade-na doü mena-n ba èda-na

kura-kura mangemo di woha-na, na-api-ku ba nasi kui wana. Ndadi hari kambata

ro paiya-iya labo boë-boë rima. Mai-pu [ba] kura-kura, na-ringa mpudu eli kambata

doü ede labo nggahi labo-na mpara : au kombi kambata ndiha kai-na doü ede ?

Ndede nggahi-na, hengga-na asa-na labo mabu-na mpara di dana, ede mpara made-na.

Na-ndede-ku tjumpu-kai-na mpama ede.
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Mu-nggeè mpara, nggömi, dei sorga raaawa nganto,

mu-ndasa-du ba nggórai sorga makóbo.

Nggeè-niu dei' duniya ake sangi-sangi mpa biko-bako,

ntau-na doü ba nggömi ndai kakuko-kèko.

Daa madja ro tani-na ade-mu [ndei] kanahu-mu ntau-na doü,

pao-mu öha ede, isi-na dadi doü;

ngaha-mu wuwa hadju ede, lewi doü raa-kanahu

;

daa madja-mu nggahi lewi lewi-ku, pala lewi doü.

Mu-ngaha-ku londe ede, ombo-na doü wali,

sangi-sangi raka-na nuntu mpa ba doü mantau ndoi;

mu-kakai-ku ada-mu ruwa-na ede, ada-na doü wali,

doü maradeka sarunde-na wati raa-weli.

'Amal-mu ede, nggómi, daa maraka ro tjiki,

ampo na-rampa wali weya-du ba doü mantau ndoi.

Au-au wali kombi raa-dosa ro durhaka-mu wali,

na-naba-naha pinta ro salaï.

Pana-na madja pala, siyara-e, na-arira, na-rada wali-ku afi,

ntjóki-na meha pala nekeka na-rada-ku raa-lii;

sarumbu-sa pala na-ntuma mpa iyu ndai mantjöki,

na-rada-ku madja ro meha-na doü taho ra-tongge lii.

Madja ara duniya ake sa-ori, madja deï ahera pidu mpuru ori,

ba èda-ta doü madèse-dèse mortabat malabo nggari.

'Ibadat mafaralu-sa pala nenti maadja hori,

'ibadat masunnat ba siya pala wati ndai karawi.

Mu-tumu-meme-du wiwi-mu, tjingi-tjanga-du asa-mu,

marai warawito-ra ba nae-na madja ro meba-mu,

ba èda-mu lènga-mu madèse mortabat marada-mu,

tuna ro bawa nggómi ba raa-satoi 'amal-mu.

Ndai parange-na ba sa-mena-na doü munafiq ro fasiq ede,

au-du raa-wuwa nggahi-na doü ma'alim na-iha kai-ku ade;

parange Ibili ro Sjaitan pala mandede ede,

ai-ai tópo-na tjaü-mu batu rawi bune santika ede.

Hadlts rasulu'llahi deï kitab maede-ro-pehe

:

wara mpara doü mampanga pala masambele sahe,

mandede wali mpara djanga ro mbeè;

pata mpudu ba doü mantau, haram pala sambele.

Haram pala ede sambele karuu,

waü-kai-na pala tantu kanahu ba doü mantau,

tjoü-tjoü-du manggahi-na balal, mortad matantu;
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qiyas mpudu dei makalai-lai sa-mena-na ntau doü.

Wuwa nggahi ake, siyara-e, ai-ai töpo-na-ra kakombi,

wati-da waü-na horu pala nekeka ba rasulu'llahi nabi,

na-wantju nae kapóro-na pala Allahi rabbi,

sa-mena-na doü mantau ndai maraho, daa mbeï.

Mundo mpara mada-na, ntanda balu-na deï raa-rawi,

rampa weya ba doü, kodo-e, na-tumu-meme wiwi,

sa-mena-na dosa ro durhaka-na doü ndai waa ro tiwi;

di afi naraka wara mpara mandai puru, wara mpa mandai lowi.

Madja ro meha-ta nekeka na arira pala inalai-lai,

sinlji-ta ade pala daa mangawa mpoi;

labo rusulu'llahi ede ai-ai tópo-na adja-mu lao kalai,

ampo mu-luu dei sorga masampurna ndai roi.

Kantjada-pu bangsa-mu, kameulji-pu lampa rawi agama-mu,

sandaka-pu iha ngara-mu marada sandaka-mu ntau-mu;

iman ndai ngaha-mu, dabu mandai kani-mu, madja ndai lombo-mu,

labo-pu karana Allah ta'ala au-du mandai nggahi ro rawi-mu.

Nggara wati sara une santika raa-wuwa nggahi ede,

wati-da wara öne-na sa-mena-na nggömi di ra ade (1. di rade,)

na-(l. mu-) bawa deï mori-mu pala, mu-tuna-ra made,

mu-inimi-ra deï ade afi naraka sikasa-na matampóde-mpóde.

Tampóde-mpöde-na sikasa naraka sa-mena-na binata mambani ndai makantjöki

mawantju nggange,

wara mpara ndai mapae ro (wara) mpara ndai mahaa ro ngènge,

sawa ro meti, rifa ro rae mawantju penge,

sa-mena-na mantau mena eli kapöro kapae,

na-waü mena-ra patjinga woi-na, sengge tara ro pae.

Eli-na afi mawaü-(l na-waü-) ra kagaka mbobo kapöro kapae;

karege ro karugu, kandantja ro kandintji eli-na rante;

pai-pai na-ringa-ku (ba) sa-mena-na binata ara duniya ake,

wati-da mangaha ro nöno sa-mena-na siyadara ede,

ba wantju samangi ro dahu labo kambia-na ade

deï sa-mena-na ntjöki naraka raa-ndonta ede.

Daa dahu mabune-ra-tji sa-mena-na manusiya ita,

deï sa mena-na ntjöki ra-waü nuntu ro ndonta?

nde pala indo na-wara imbi sapöda-pöda-na masamata-tnata,

chabar deï ade kitabu'llahi ede indo wara ndai manjata.

Kanggilja ro kanggio masabune-bune mpudu ntoi,

manaha-naha ntjöki mpara da ndai mampada ro mpoi

labo tjuwa-tjuwa kambèke-na hidi mandai rai kai
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labo weta ha hido ro mango wóo-na, raho oi.

Wara mpara manggahi labo nangi nggao sinlji ade:

ai ruma-e! pai-sa ku-bae kai-ku ade ntjöki mandake,

ku-sambeya ro ku-puwasa, ku-zakat kapöda-ku ade,

wati-da ngawa-ku weha ntau kai öle ro póde.

Ou kai Kirman Katibïn labo sa-mena-na doü malowa-lowa,

sodi kaniki kai sa-mena-na siyadara ede sa-buwa-buwa

:

nggöoii ma'alim matjèpe-na rasulu'llahi wati-tji raa-mangowa,

wati-tji raa-kau kai-mu sambeya, raa-kanta-mu nöno tuwa,

sa-mena-na doü malowa ro bade daa mangawa nggahi

wara mpara madadju ro bau ade, wara mpara ba dahu-na teï;

deï ahera nekeka mandai kira-kira timba ro tahi,

ndai maluu deï sorga bè-du pala mantjihi.

Sa-mena-na doü malowa-lowa daa mangawa teï doü,

sa-mena-na doü mampula, madadju ro hau,

sa-mena-na doü masambeya mangèna kau ro ou

deï ade afi naraka ndai tongge ro balunggu.

Sangge-sangge sara sambeya-na, la tjilaka wodja-n, sangi-sangi ba wii,

sangge-sangge sara puwasa-na, adja puwasa kapadipadi,

sangge-sangge sara zakat-na ede, sangi-sangi mpa ba tjili,

sangge-sangge sara lei ba doü, asa-mu makaiyo, ade-mu makalai.

Teï sara ba doü tioro-tjoro kaiyo, ade-mu daa matjaü,

kanggari kai-mu mori-mu sangi-sangi ntau doü,

na-ra ho-ku ba doü mant au wati ngawa-mu kandadi au,

katjihi, póde ro óle-mu na-waü-ra ntuwu.

Ba ndede pahu parange-mu ede, sara-mu na-waü-ra palipönga;

hukum kitabu'llahi ta'ala mpada mpoi waü-na-ra lönga;

doü mabora ro ngara, na-waü mena-ra Ijingi-tjanga,

doü sa-dana Mbódjo ake, na-waü-ra mena ringi-ronga.

Lai-na nggahi raa-ngguda-mu, lai-na rawi ndai mawóko;

lari ro hiya-ku ba nahu, mu-lowa wali-ku kantjèko,

ampo-ampo-sa ba katjai-ku: mu-romo; pala mu-nluku-ntèko;

ede-ro-pebe ba doü, mu-lowa wali-ku kawaliwèko.

Djara daro maharuhama da ndai waü kamampa ro kahowe,

sahe lindo mamuhemahe da ndai waü kasuru ro kadje

;

ake-ra pala-ni, siyara-e, ibara kai-ta doü mabengke

daa mangawa romo kani ro batu ede-ro-pehe.

Na-tanlu-ra pala doü mabengke ede une binata,

nggahi ro rawi maiha ro mataho daa malowa (1. na-lowa) mpa pata

aka-na na-waü-ra rindi lombo ba nafasu-na masamatamata,

sangi-sangi mpa pala ndai ili-na hukum sjara' raa-parenta,

Indo kapo 'aqal ede sobu-na ba malaekat,
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tjoü-tjoü-du mabatu-na parenta <aqal-na ede rahmat,

na-raka 'ilmu labo rahasiya, taufiq labo hidayat,

duniya labo ahera tantu udja-ra raka-na salamat.

Indo kapo nafasu ede sobu-na ba sjaitan;

tjoü-tjoü-du mabatu-na parenta nafasu-na ede kahina-n,

na-raka-ra mpula labo rindi, na-möda-ra pala iman,

wati-da pala lowa-na ringa ba siyadara ede dalil labo firman.

Sa-mena-na doü mafasiq maringu tjingi-tjanga,

köne na-ringa-ku ba fiko-na, pala ade-na siya mampinga,

kóne na-èda-ku ba mada-na, ade-na pala mambuda sanganga,

sa-mena-na nggahi ede-ro-pehe ede, wati tjaü-na ringa.

Na-mbuda ro mpinga sara pala siyadara ede ade-na,

na-karawi-ra pala ma'ciyat labo dosa sa-mena-na sarumbu-na;

dei acbirat na-waü-ra ambi mena naraka ndai hidi-na,

sorga mandai ruu-na peya-sa ede wati ndai matjaü-na.

Rawi doü mpa mandai èda weya-mu pala ntjara-a;

nira-pu ro (1. rawi) ndai-mu-sa mantjara, wati pala èda-na;

na-nggahi weya ba doü, na-iha mpara pala ade-na,

indo pala na-neè romo mpa kanleya tuna-na.

Na-lowa mpa kanta kai doü labo ndai-na makarawi,

indo pala na-lowa romo mpa weha-weha ntewi,

na-ndede mpara hurahara-na, au-du sa-ori ndai rawi

nggahi-mu kombi-kombi na-ntjihi, na-ntjara lóho-mu rawi.

Sangge-sangge sara nggahi-mu, èda-ku, maambi-ambi kabalo,

rawi-mu daa maraka tjiki, wuwa nggahi-mu maadja kalalo;

doü siwe ro möne raa-mazina wati ngawa-mu hukum kai lambo,

doü raa-mampanga ede rima-na wati ngawa-mu dompo.

Hukum-na doü daa mangawa sambeya ede dompo weya-ku wöo-na

,

hukum-na doü raa-manóno tuwa, lambo weya-ku loki-na.

Doü manae ro bora, na-nggali-ra daa mafasiq ro tlalim pala,

ambi-na na-mpèle dahu-na, kodo-e, na-marampela

;

hadju maladi-ara nggumpa kai ba hei ro handa,

tjoü-tjoü-du manggawo kai-na siya, na-hina-du ba bala.

Hukum mapóda-sa ba nggömi mu-disa-ku mpa pala peso,

mu-dahu tjempe mpara kai angi-mu ndai-mu lèko

;

bukum matlalim sara pala mu-mpabuwa-du pala kèpo,

wati mpada dahu-mu deï lènga-mu nggahi kantèko.

Nggahi ba sa-buwa doü-mu, ringa-ku: nahu mpóda ro ntjihi;

ntjamlje wali ba sa-buwa doü-mu: nahu mapóda ro ntjihi;

cde-tji pahu-na ba doü matjenlje ntjihi,

daa neè-mu deï tuna nggómi, nara-mu malowa wali nggahi.

Saramba-na raa-buhu kanljèko waü-na ba waro-mu,
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waü ede, na-pöde wari nggiri-du ba ompu-mu,

waü ede, na öle kapóle-du wali ba ama-mu,

nira-pu ba nggomi ndai matjoro-tjoro lari-na ; pala mu-naha-naha kambuhu,

Tjoü-tjoü-du manggahi kabalo ro katjowa guru-na

ro manljambe weya nggahi-na labo nafasu-ua,

mandede udja wali mpara dei araa ro ina-na

;

wonto weya-ku rera-na, lósa kai raa nana.

Sa-mena-na doü kafir maniade waa kafir-na,

labo doü islam inamade santuda sampori iman-na,

labo doü raa-maweha ntau doü, wali raa-bali-na

;

rante weya-ku asa-na, tongge weya-ku wóo-na.

Tarungku wali weya-ku bali bae-na edi,

rante besi aQ makaleya dei rima-na wali

;

sa-mena-na ntjökj pala wara mena mandai hidi,

sèke-na ro nggapi-na labo wali-ku hampu ro rindi.

Na-nggahi-ku ba rasulu'llahi anangguru-ta saidu'lanbia:

indo kapo sumpu awa-na ba naraka bawiyat,

hidi-na ba doü daa mangawa puwasa ro sambeya

ba raa-dadju-na kombi ro ba raa-ngupa-na dunya,

ro doü raa-mampanga ro kukukèko ntau manusiya,

ro doü raa-maweba ntau doü pala kai aniaya;

na-lambo kai-ku kampódo afi ba malaekat Zabaniyal,

sarumbu-na na-leli-ra une lili, na-söo-ra une siya.

Ro mandai hidi-na ba doü daa mantiri parèsa,

mabitjara kantjèko mandai raka kai-na piti ro masa;

doü mandede ede pala manae dosa,

dei afi naraka ndai iyu kai-na sikasa.

Ro mandai hidi-na ba doü madurhaka dei rahi,

madisa kalösa eli-na makiro makasa nggahi,

makaantanana ntau-na wei mahalal rahi

;

ede-i doü daa matjaü-na sunnat nabi.

Sa-mena-na mandai rawi na-neè-ra ba tahi;

tjumpu-tjumpu-kai-na pesa (1. peya-sa) ede na-zina rahi.

Nggara na-zina-sa rahi-mu ede, mu-kaduwa-du dosa,

köne mada-na raa-mazina rahi-mu, nggömi ndai kasikasa;

pahala ndai paki-mu ede riwu-riwu lasa,

dunya achirat pala mu-tani mawanlju-ku ba suu-mu dosa.

Dosa-mu mantjewi nae sanggalita-mu rahi-mu

ba neè-na ntau wei, wonlu mpara wuu-mu,

lampa rawi-mu ede wati liya-na dei ndai-mu,

na-tlahir póda dei doü siwe padóko-mu dei rahi-mu.

Na-ntjara kai-ku ba doü siwe mampula ro tjilaka,
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ba neè ntau wei rahi ede na-ndadi lewa ro laka,

nae ade-na deï rahi pala nafasu-na mandada tjilaka

anta-na ba daa kakèse-na rahi katóho mpara ntjengga.

Rahi-na mangupa zina, ampo na-wadjib ndai kanla;

rahi-na mantau wei mahalal, haram wuu ro pata;

lai-na hukum sjari'at ro haqiqat rasulu nabi-ta,

Allahu subhana-hu wa ta'ala wati wara udja-na raa-makanta.

Kaduwa mbuwa rahi kai matjili ede daa mapehe,

lösa kai-du ngara manusiya, luu kai-du djara ro sahe;

rawi mandede ede rawi mataru-tehe,

dunya achirat nggömi mu-mimi-ra dei móti lalehe.

Djaga ro kanta-ku rahi, ana móne mangupa zina,

ai-na-ti mpara nggahi wei ro ana siwe ro inanljawa-na

;

lampa ro lao-na, londo ro neè-na, maru ro döho-na,

lampa rawi agama-na labo duniya-na kau-ku parange sampurna.

Tahi-pu mandai nggahi, timba waü-pu ndai rawi,

nggahi ro rawi mantjara ro maiha ai-na kapori-pori,

ai mangadi labo ai marai kandaka-pu kadale ro widi;

móke ro dodo waü-pu dei kitab imam Ghazzali.

Kanggitja mena-na maraho oi nóno ba mango-na wöo,

mandede wali mpara weta-na ba lóko mahido,

weki-ntjau, daa mawara saraü, tembe ro sambólo,

nangi wari-sore ba madja-na labo rai warawito.

Nggahi kai malaekat Zabaniyat ba ringa-na wela-na doü:

wela-na ede, la tjilaka, tjoü ndai ou?

wara-ra öne-na bengke sawai daa mabatu nggahi guru,

ai ake wati-da wara-na doü ndai mangawa-mu horu.

Melu ndeya-ro, tjilaka-e, ede pahu-na raa-rawi ndai-mu,

raa-nggahi Allahu ta'ala labo rasulu'llahi indo wara imbi-mu,

mu-kabantja ro sungge-ku mpa raa-nggahi-na guru-mu,

mu-kaiha-ku mpa ade-mu nggómi ba rungka weya nalasu-mu.

Na-waü-ra tjuwa-tjuwa lai karaka-mu ra-neè-mu deï dosa,

wara mpara daa masambeya, wara mpara daa mazakat ro daa mapuwasa,

mampanga paralente huda, póde ro óle mu-disa,

kantjèko ro kantuku-ntèko mu-nggahi au-du ndai parèsa.

Tanda-na ba daa imbi-mu Allah fa'ala kuwasa-na matantu wara;

nggara mu-bali sara ntau-na doü ede, mu-kasipahu-ra,

mu-kasareè mpudu weki-mu sikasa-mu deï ahera

ba kamentji kai-mu ade deï ntau-na doü mahurahara.

Hukum mafardlu ede mandai karawi karólji-i ötji

;
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kaede-hidi-pu ba nggömi tjaü ro metji

;

sa-mena-na doü mümin na-kadóri ro malji,

ba doü munafiq ro fasiq tlalim na-mbai ro mintji.

'Adil aö-na: sama tani bitjara mantiri ro romo;

tlalim aö-na: katani-ku sa-bae bitjara kalilèko;

munafiq aö-na: sawai ade-na, asa-na mpa mataho;

chianat aö-na: tjempe ro kanggome rero.

Fasiq aö-na: sangi-sangi turu karawi ro turu nggahi;

bid'at aö-na ndawi-ndawi rawi, mböda-mböda nggahi;

taqlid aö-na: sangi-sangi batu lata, ro batu nggendi;

takabbur aö-na: sangi-sangi kaba-kaba kanae weki.

Fachar aö-na: sara ro nara makawangka weki;

'udjub aö-na: ade-na makaingge weki;

ria aö-na: ade-na pala makaroi weki;

hasad aö-na: na-bawa mpa ade-na dei lènga-na wali.

Hubbuldjalli aö-na: kawódju ro waha-ku weki;

hubbu'ddunya aö-na: samata-mata duniya mpa ndai tjaü ro (metji):

hubbu'lmali aö-na: tjaü ntau ndai made wii;

hubbulbuchli aö-na: tjaü pagege ro padöli.

'Aqqulustadi-hi aö-na : daa dahu durhaka deï guru

;

'aqqulwalidaini aö-na: durhaka deï ina ro ama-na malantu;

achdzu hawaidji'nnasi : weha weya ntau doü;

sjirratulkalam aö-na: kamboto nggahi ndai malao ntjau.

Ghadlab aö-na mbale kapöro köne daa mapatu,

sjirratu'tta'ami aö-na: kamboto ngaha mawantju;

hubbu'nniami aö-na: tjaü makambótomböto maru;,

hubbu'dldlachki aö-na: tjaü hari-hari daa mapatu.

Bae kai-pu ade, nggómi, 'ilmu firasat labo qiyanat (1. qiyafat?).

ndai lowa kai pata ro bade sa-mena-na ummat;

sa-ori-ori pahu nggahi malabo rawi ndadi 'alamat

ndai maturu weya-ta tanda rahmat ro tanda la'nat.

Doü matoi-toi na-ngawa sara tanaö tunti ro ngadji,

na-midi ro maü, wati tjaü-na daakai,

taho sara ro nara-na, na-lowa kambera ro saróti,

na-ngawa kanggihi ro kanggama, ntadi ro ntedi.

Na-neè-ra ba kataho parange ro rawi doü masampela,

ngadji-ku 'ilmu hadits labo kitabullah,

ai-ai tópo-na tjaü-mu karawi-rawi rawi masiya-siya pala,

pasöle kai-pu ba nggömi au-au-du sunnat rasulu'llah.

Doü matoi-ku ngara-na, köne na-waü tuwa-ni,

nggara pala koroa ede wali-sa-pu waü-na ngadji,

doü masampela-ku ngara-na, köne na-tuwa, daa mawara 'aqali,
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daa malowa kananu ro widi, timba ro tahi.

Tangara kai doü mantau 'aqal, timba ro tahi:

amru'llabi ta'ala ndai karawi, kadóo-ku au-du nahi;

pata tjengga-ku rawi mamada labo mamami,

pata katjuwa-tjuwa lai-ku doü mataho labo doü masawai.

Doü masampurna 'aqal labo 'ilmu, ede doü matuwa,

lai-na doü matuwa ba dondo 'umur-na mampowa-mpowa,

uiatjaü nggahi duki-duri une doü raa-manöno tuwa,

matjaü hari-hari kabalo ambi-ambi doü masowa.

Pata-pu kai tjahaya 'ilmu pahu-na ba doü malowa;

wara doü malowa ede une kèkatuwa,

wara doü malowa ede une tjakakowa,

wara doü malowa ede pala une karakowa.

Hengga-na kitabu'llahi ta'ala na-waü-ra öbu,

'ibarat une-sa doü malodja kente kela ro bau,

balumba-sa manae pala, angi mawantju töku,

karai dja mpa mpudu lopi-na deï taka ro wadu.

Sangge-sangge sara mandai nuntii ede raa-nggahi buku

raa-qiyas tureli nggampo labo qadli bitjara waü,

sultan mantau uma djati ana-na ba sultan mawaa pad ju,

nggahi buku-buku nggeli-na labo buku-na nafasu.

Pata kabae-pu ba nggómi mandag tangara kai ruma;

ruma maromo ede na-tjaü hukum agama,

ruma mantau ruwi ro reme na-tjaü-ku 'ulama,

ruma marome ede wati tjaü-na 'ulama labo agama.

Tampuu-mpuu-na ruma-ruma ede pala bangsa-na,

duwa ori kai-na ruma-ruma ede ba lowa ro bade-na,

tolu-ori kai-na ruma-ruma ede ba ntau ro wara-na,

upa ori kai-na ruma-ruma ede ba ngara ro bora-na.

Ruma-ruma ede, kakidi hukum labo 'adat, kandiha-ku agama,

agama sjari'at labo haqiqat kanggari kai-ku ngadji kitab masama-sama,

na-tjaü-ku mbali döbo labo doü matuwa-tuwa ro 'alim 'ulama,

dana labo rasa-na na-nggari, weki-na ampo na-salama.

Ruma-ruma ede ai-ai tópo-na weha-na nggahi ntjundu,

ai-na turu kadee au-au-du habar daa mawara tantu.

Sa-mena-na doü mümin maèda dzats ruma-na,

alo-na tjahaya nüru'llahi mantjewi nae qodrat-na,

mbisa mena kai-na ada-na upa mpuru mbaa ntoi-na

ba supu iyu-na ni'mat mawaü-ra wantju sampurna-na.

Doü mümin na-neè-sa ngaha ade-na, ampo na-kanggado
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sauga-na hadju ede, rötji kai mai-na djoro,

wuwa-na pala ede ndai mai-na waa ro oto,

wara mpara wuwa-na ede zumurud makala ro madjao.

Isi hadju ede mèngi ro balu, matji ro kadóri,

waü sara ngaha pala, ampo na-pöku ro dula ro mbali;

iyu ni'mat deï masanggini-nggini sa-riwu pala matjuwa-tjuwa lai,

kadami-ta ede duwa mpuru mbaa-ku ntoi.

Wara mpara upa mpuru mbaa iyu-na matji,

mandede wali mpara pala iyu-na ni'mat kadóri;

mandede wali mpara balu-na malabo mèngi

marada mèngi-na kumakuma ro ambar labo kasaluri.

Sa-ori wali mandai ringi-ronga kai pala ade-ta,

qodratu'llahi ta'ala, samporona lowa ruma-ta:

dei ade-na wuwa hadju ede ana bidiadari samala-mata,

lösa mena kai-na deï wuwa hadju ede, mena-mena-na ndai ada ba ila.

Fuu hadju ede fuu-na tambaga suwasa,

sanga-na pala masa-ngganga mantjewi ntasa,

sanga-na manae pidu mpuru lasa,

sanga-na matoi-toi wati waü bila mbóto-na malasa-lasa.

Deï masabuwa-buwa tapu-na wuwa-na pidu mpuru riwu

malai-lai pahu djinis-na dei masakamburu-mburu,

pahu-na wati ndai lowa weya-ta sune kai matantu,

röo-na masa-ngganga ro salaka„ wunta-na zumuru(d).

Hadju tübi ede awa mai-na ba 'arasj Allah,

fuu-na paramata manikam mabura kakiti ro kakila,

nira-pu pala sanga-na paramata manikam makala, -

röo-na sundusin labo istabraqin wali pala.

Nae-na hadju ede pala wati-da ndai waü-ta nunlu,

sa-mena-na sorga labo malige na-kanggawo mena-ku,

na-ufi sara ba angi róo-na, ampo na-ngawa moü,

nggari eli-na mawantju-wantju pala malai-lai pahu.

Sorga ede pala masa-ngganga sa-mpuru malu,

raa-tata kai manikam labo zumurud, paramata, jaqütu.

Lima ratu mbaa hela-hela-na dei masaniki-niki-na pamóka-na,

ana bidiadari wali ndai mabini mena-na;

une ntara èse langi mbóto-na lantera ro padjana,

tjahaya-na kalambu ede une liro ro wura pahu-na.

Deï masaniki-niki pamóka-na ede ndai nuntu ro bitjara

pidu ratu riwu dindi raa-tero lara,

pidu ratu riwu kalambu labo pantas une wura,

èse wawo-na pantas nepi wali, bunga-na matjura-tjura.

Mu-ringa sara nuntu hadits ake, batja-pu alhamdu li'llahi,
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ampo mu-batja wali-ku ba nggömi subhana'llahi,

ampo mu-batja wali-ku la haula wa la qodrata illa bi'llahi,

ai-na hari kabalo kai-mu ambi-ambi une daa maimbi.

Dei masabuwa-buwa pantas ede pidu ratu nepi,

deï masabuwa-buwa nepi ede pidu mpuru duwa bidiadari

masandede ede ba doü mümin mandai kawei,

tjahaya-na bidiadari ede da wai (1. ndai) weha kai ntewi.

Sa-ori tjengga-na ede: rawi ade duwa ori,

duwa ori kai tjengga-na: rawi rera liraa ori,

tolu ori kai tjengga-na ede: rawi weki ini ori,

na-ndedê-o pala, ampo na-sampurna taho-na, nggabu ro nggari.

Tampuu-mpuu-na rawi ade ede niyat ; öne-na ndai makataho-na weki

deï duniya masadoü-na ake mpara, deï ahera maede ra hidi,

ndai makatarowa-na marindi, ndai makanira-na sa-mena-na masaki,

ndai makasalama tabo ro ntai ita, wati-da bina-na ba ntjóki.

Taho ro ntai-ta deï duniya ake pala wati-da tangara kai munaliq,

ta-luu-ra deï djumlat doü mümin, calih ro cadiq;

auliya ro 'ulama ro 'arif mandai rafiq,

ta-ntjenggu toi kai-du qaum kafir zindiq.

Taho ro ntai-ta deï rasa ahera nekeka pala, alhamdu li'llah,

ta-waü toi lampa batu kontu rasulu'llah,

na-kangampu ro kapapa udja kai-du ba ruma-la Allah la'ala,

na-waü-du horu ntjao ita ba sa-mena-na nabi Allah.

Duwa ori kai-na rawi ade pala tarlib,

lampa rawi-na ba sambeya ede wara-ra labo , ;

öne-na ndai makaluu-ta deï ade sorga hidi muqarib,

ndai makau-ta èda angi labo ruma Allah ta'ala

Eda-ta ede pala, siyara-e, kai mada tuta,

pidu mpuru riwu mbaa iyu-ta ni'mat masamata-mata,

sa-mpuru duwa hidi wati ndai hidi-na ba ruma-ta,

sa-mena-na pahu mabou ake wati da ndai ntewi kai-ta.

Tampuu-na takbïralulihram ede rawi-na ba rera,

deï ade rade pala öne-na ndai padjana mantjewi tarowa,

ni'mat ade rade da ndai waü-ta kira-kira,

au-au-du parhiyasan pala wati-da daa mawara.

Nggara takbiratu'lihram deï sambeya bardjumaa,

ede pala 'amal ndai mahanta kadèse weya mortaba(f).

(Tampuu-mpuu-na rawi) weki ede : kantiri-ku labo qiblat kidi,
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öne-na ndai makapadja-na ade rade, wati ngawa-na afi,

wati-da wara-na hina-na pala ba sikasa ro ntjöki,

samata-mata rahmat labo ni'mat da ndai weha kai ntewi.

Saniki-niki maupa wela-na ede sa-dondo ntanda padja-na,

kuwasa-na Allahu ta'ala na-arira ringi-ronga ade ita ada-na,

lewi-na ba sorga pala ade rade ede ndai nggeè kai-na,

angi matjölu kasiso, mèngi ro bain ndai (ma)mai tjotjo-na.

Duwa ori kai-na rawi weki ede ruku' masama piri

öne-na dei ade rade mandai dipi ro nepi,

lingga masa-ngganga pantas zumurudi, kalarabu pidu mpuru dapi,

une liro ro wura, tangara kai sundusin labo istabraqi.

Nggahi ake na-waü-ra póda-pöda na labo (1 malabo) wali-ku nliri,

ai-ai töpo-na katjai-mu nggahi makiri-kori,

ndai èda-na ba doü mamade, wati èda-na ba doü mamori,

ndai iyu-na ba doü mamade, wati iyu-na ba doü mamori.

Tolu ori kai-na rawi weki i'tidal kidi masadidi,

«sami'a Allahu li-man hamida-hu" sunnat udja ndai batja wali,

óne-na ndai maóno-ta pala kai oi Kalkautzari,

mango wóo-ta deï ade rade wati weha kai ntewi.

Sa-tebe sara raa-nóno-ta pala pidu mpuru mbaa daa mango,

mbui-na matji ro kadöri kadami-ta daa matjumpu,

busi kaljitji katjiri tjaru-na, daa maiyu romo hampu,

waü sara nóno oi ede, ra-naha-naha tarowa-ra pala pahu.

Upa ori kai-na rawi weki ede döho deï hela-na,

duwa kali sudjüd ede kasabuwa-ku mpa bila-na,

mandai songko ro badju, saraü ro padju öne-na,

liro pala Dekeka na-wantju-wantju afi pana-na.

Lima ori kai-na doü siwe raa-manggana wiladati,

ini ori kai-na doü siwe mantau raa nifasi,

waü-na-ra ba upa mpuru kombi, ini mpuru nai,

labo sa-mena-na binata ampo pala ta-waü tjuwa lai.

Indo kapo wara mpara doü malösa pala mam,

wati wadjib-na duba-na tembe, wadjib ndeu-na mpa ndai,

mandede wali mpara doü matjampo wei labo rahi,

sela-tji pala raa haidli ro wiladati labo nifasi.

Kapo fardlu-na ndeu djunub ede tolu ori:

tampuu-mpuu-na niyat kandinga-ku labo oi,

duwa ori kai-na na-mbètja mena-o sarumbu-ta ba oi,

tolu ori kai-na paki ulu waü-ku au-du mandako deï weki.

Kapo maharam dei doü madjunub ede pala-ni,
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tampuu-mpuu-na sambeya-na pala wati pehe-na-ni,

duwa ori kai-na tawaf di baitu'rrahmani,

tolu ori kai-na batja-na qoran kalamulmannani.

Upa ori kai-na dama ro waa-ku pala qoran,

lima ori kai-na luu lösa deï masdjidu 'rrahman,

ai-ai tópo-na karawi ba sa-mena-na mabudiman,

dosa mantjewi nae raa-nggahi sajjidi Iburhan.

Fardlu-na oi sambeya ede ini ori-ku bila-na,

tampuu-mpuu-na, »ku-paki-ku hadats toi" ndede-ku nïyat-na,

deï ai watja pahu ede pala waqtu-na

kasama-sama-ku niyat ede, ai-na ndai ulu ro kento kai-na.

Duwa ori kai-na watja-pu ba nggómi pahu,

tolu ori kai-na watja-pu rima bali bae hampa tjihu,

upa ori kai-na, ösa-ku pala satoi kabusu,

lima ori kai-na hampa bunggu djanga watja kandai-ku.

Ini ori kai-na fardlu-na oi sambeya ede tartïb

lampa rawi mandede ede, na-waü-ra fi-lghaiib,

doü daa mangawa sodi ro tanaö ede 'adjèib,

deï doü mangawa sambeya ede na-arira 'aib.

Makaiha oi sambeya ede pala lima mbuwa;

tampuu-mpuu-na au-au-du malösa watu ntjai maduwa mbuwa,

mani mpa ndai katjela ro kasela maari luwa,

ede-i mantjewi raso, lai-na nadjis matuna ro bawa.

Duwa ori kai-na tudu angi huri labo doü makalai,

daa wara-na sa-ori-ori pahu malama-na udja wali,

doü móne mapatu-ra ndai mantau wei,

doü siwe mapatu-ra ndai mantau rahi.

Tolu ori kai-na maru pala maruku loki,

mapambödu tuta, loki-ta makangganti,

sela-ti pala maru aka mai loki mamidi,

'ibarat kone póda mpowa wara-na mandai nifi.

Upa ori kai-na weki sara móne ro sara siwe ndai dania

kai löko-na kangge mpara ro ade rima,

doü mamori mpara doü mamade, doü matoi mpara doü manae (pala),

möda mpara 'aqal-ta pala ede raka kai-na lima.

Tolu ori ndai maharam deï doü daa mawara oi sambeya;

tampuu-mpuu-na wati pehe-na karawi sambeya,

duwa ori kai-na dama qoran ro tiwi ro waa-na siya,

tolu ori kai-na (hèko) pala baitullahi dei Makkah muliya.

Sjarat maulu deï sambeya ede waru ori:

tampuu-mpuu-na ana doü matoi malowa-ra karaso weki ndai,

duwa ori kai-na bae kai-ku ade mafardlu labo masunnat,



ÉIMANEESCHE TÈXTÈN. 95

tolu ori l<ai-na tjengga-ku mafardlu labo sunnat wali.

Upa ori kai-na bae kai-ku ade luu-na waqtu,

mandinga wali labo kanteè kai-ku ade matanlu,

ro makai katjai-ta pala wara-na rongga-na waktu;

lima ori kai-na bonto-ku 'aurat hampa ndai mapatu.

Ini ori kai-na satando-ku ba ita baitullah;

pidu ori kai-na raso weki ro kani, hidi pala;

waru ori kai-na raso hadats toi manae raka kai-na bila

sa-mena-na ede na-lönga sara rapabuwa-pu pula.

ZSCIL

»Asjahdu" ede lafatl sjahadat,

tlahir kai-na hukum sjarï'at,

ndai makanira-na ntjai tarïqat,

ndai wacil kai-na *ilmu ma'rifat.

Rahasiya-na ba sjahadat mawara »asjhadu"

uiatjiya nggeè dei' ade hódo,

pai na-ngawa-sa la Hido,

lao sodi-ku deï la Hadu.

üaa na-bade sara ba manusiya,

doü ede na-mbui-pu labo siya-siya,

wati wara-na-pu raka-na rahasiya,

une uta daa mantjihi siya.

»Asjhadu" ede na-waü-ra nljera,

»an la ilaha" ede mböto-ra mantjara,

illa llahu" na-waü-ra tjura-tjura,

«Muhammada rasulu'llahi ndai mantjora-ntjora.

Sjahadat ede maharahèdo,

matjaü póda-pöda ngaha huda,

na-waü mpara meè hódo,

di afi naraka ndai mahuda.

Huda doü mpara ndai kambowa,

sambeya-na na-waü-ra mbai,

labo wali-ku tarambeyo-rabeyo,

indo na-ngawa romo mpa mbuwa.

Indo wara ndoi-na ndai kabóro-[na],

ntau doü mpa ndai bóro-[na]

;
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loki-na mpa ndai tjaü-na mbaio,

maharam rawi-na-sa na-waü-ra bóro.

Loki-na mpa mandai karaso,

asa-na-sa na-turu rase,

mbudi ade-na une garósa,

mbóto-ra mada, Ijandu ro tengko isi.

Ngadji kitab maljiko-tjako,

sjahadat matjaü wiko-wako,

ntau doü mpa ndai luku-lèko,

web' paralente, nljare, biko-bako.

Siya mpara ndai maneè di laba,

nafsu-na amara mawanlju loba,

daa ngawa-na bali kadula ntau uba-uba,

indo pala na-dahu ngaba riba.

Ia 'llahu, ya maula ya rabbi!

na-ntjóki pala doü mametji nggahi

rawi-na paï lalo la padóli kohi

neè weya-ta taho-na ndai kanggahi.

'Ilmu caraf pala na-waü mpara suru,

'ilmu nahu sangi-sangi neè ngupa kanaha,

nggahi sara Mbódjo na-waü-du kasuru,

kataho-ku ruwa-na, pala naba kaiha.

'Ilmu ucül na-waü mpara mpule-mpale,

ndawi-ku pala ngadji ndai pasóle,

nggahi-sa na-waü-ra naha póle

arira daa-madja-na pala dae Mapile.

Doü mangadji 'ilmu sa-mena-na faqibi,

na-ndawi-ku mpa mandai daha-daha kai nggahi,

rawi-na-sa na-mbai une oi mbohi,

sangge-sangge sara nuntu, bari lambahi.

Sadja romo-n mpara rasa Mbödjo,

waü-du tero kaladjo-ladjo,

pai-sa neè-ku ndai tau kai lodjo,

wodja ro samba-na ndai waü kawadjo.

Ai Mbödjo-e wau-du pala töta wudja,

ba dae matangara kai dae Mawadja,

wati-da wara-na doü mangawa-na kantjadja,

indo pala wara doü makanlau-na madja.

Asjhadu an la ilaha illa Allah wa asjhadu annaMuhammadarasuluhu: ede-i mandai

tangara kai sjahadat tauhïd, aö-na: mandai tada ro kanteya kai-na aka mai nljai

mantjewi ntiri, mandai pehe katantu kai-ta wara-na Allah subhanahu wa ta'ala

makanlau-na cifat duwa mpuru mawadjib mandai bae kai-ta ade; ro laluru mantjewi
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romo, mandai pata kanteè kai-ta ruma Allah ta'ala deï tada-na sa-mena-na 'alam ede,

dalïl ndai inaturu weya-ta wara-na Allah ta'ala, ruma makandadi-na sa-mena-na

'alam, makacifat-na cil'at bou. Ro ede udja mpa woha sera maritjewi lembo, daa

mantau sumpu padja-na, daa mantau nganto, mapiri nira, daa mawara mpori köne

sa-lela, dori wadu kóne sa-nggini. Wara ntjai deï woha sama nae-na sera mantjangga

upa, matjuwa-tjuwa mbóto mena mpa doü malampa kai-na. Dei ntjai malao ele ede

mawantju mböto doü malampa Iele kai-na; satoi pöda mpa malampa lao di,

matjuwa-tjuwa ngupa mena wara-na Allah ta'ala. Indo kapo ake-tji-ro, doü Mbódjo,

ruma mantjera ngara wara-na, maili sanggili deï ntjai manira, nggali-ra ada-na ndai

malowa èda.

Indo kapo dalil-na bou-na sa-mena-na 'alam ede ura-ura-na, deï maradaawara-sa

na-waü mpara wara, ro deï raa-mawara na-waü mpara (daa) wara; ede-i ndai tangara

kai ura-ura-na. Kapo mandede ede ndai weha-ta mandai dalil, maturu weya-ta tantu

wara-na raa-makaura-ura-na, mustahïl póda-pöda lowa-n mpa ura-ura, nggara daa

wara sara marakaura-ura-na na (1. ba) waü-na-ra ta'alluq kai ba cifat qodrat

labo iradat. Ndadi-ra raka-ta-ra pehe katantu, pata kanteè-ta ruma Allah tafala.

Sa-kura-kura-na pehe-ta ruma Allah ta'ala ba ita doü mabawa ro tuna. ede-i mandai

tangara kai sjahadat mantau isi ro mantau santa ro mantau mina, na-waü-du ndede

udja-o raka-ta bade, ampo na-wara patu-na mandai tangara kai-ta doü mawara-ra 'ilmu

ljaqfqat ro mawaü raka martabat tauhïd ro ma'arifat, doü ma'arifu billahi ta'ala.

Kapo nggara mböto sara nggahi-na malao ntjau da ndai waü-na karawi ro kamböto-ku

mpa 'ilmu mandai daha kanggari kai-na nuntu duniya ro mandai ndawi ndai bente

ro kóta, tjiri ro kuta; putu ro kalo-na, pita ro ili-na, kalilèko-na póde roöleweya-na

ntau doü salanga-tjóngi, daa ngawa-na kadula labo raa-nggahi-na kadula, daa dahu-na

ba tjowa ro daa madja-na rungka raa-sake-na ro daa imbi-na raa-nggahi Allah ta'ala

deï ade Qoran.

Indo kapo wuwa nggahi Allah ta'ala ede : nggara mu-imbi-sa, ba au daa dahu

kai-mu, nggara mu-dahu-sa ba au daa karawi kai-mu? Indo kapo, nggara daa

mu-imbi sara, kafür nggómi, nggara daa mu-iahu sara, kafir nggömi, nggara daa

mu-karawi sara munafiq nggömi, tampuu-mpuu-na : mu-waü-du bade, duwa kai-na

:

mu-waü-du ndonta ro nggahi, tolu kai-na: mu-waü-du sake weya waqtu-na, upa kai-na :

na-waü-du ringa ro bade mena ba doü nggahi ruma Allah ta'ala: inna Imunafiqina

humu Ikadzibüna. Kapo nggara mu-neè sara bade acal mandai ndede kai-na ede ba

supu kani-na sjahadat böngi ro sjahadat köbo ro sjahadat mampesa mpa ede.

Indo kapo na-nggahi-ku ba nabi-ta rasulullahi: na (1. da) ndai marongga-ku nekeka

èla ro doü nahu masangadji une parange asad (aö-na : matja), doü mabiljara sara une

dzib (aö-na : biruwa), doü maqadli une parange kilab (aö-na : lako). Indo kapo mandai

tjaü-na ngaha tolu mbuwa ede sangi-sangi mpa mbeè. Ndede-ra mori-na ba doü di

ade dana ro rasa ede une santika mori mbeè sangi-sangi kantjöki ba sangadji ro

bitj&ra ro qadli, wati wara-na mataho mandai iyu ro èda-na ba waü-na mpara tlalim

mena siya tolu ede. [Na-nggahi-ku ba rasulu'llahi ealla llahu *alai hi wa sallama:

da ndai marongga-ku deï èla ro doü nahu nekeka].

TEBH. BAT. GEN. XLVI1I. 7
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Na-nggahi sara siyadara ede une santika nggahi nabi-nabï mamatji kandintji

saramba-na, matjaba katjori tjumpu-kai-na. Nira-pu rawi naunesaniika kafir Fira'aun

mapaï padere, mambari ro mampaha mambari ro uianibute, raarada raljn ro kini.

Ba daa wara ndoi-na mandai kaböro-na, ntau doü mpara mandai baro-na ba dae

Mabere. Nira-pu ndai qiblat-na masa-ngganga ro salaka. Ijandu ro aGo, tengko ro

biru, untal ro rongko, zina ro nöno tuwa, boto ro tadji djanga, mpaa ro todja, genda

ro silu, djalitu ro muri, mbasi-mbasi ro kafoa, biyola ro katjapi, katongga ro kopgge, landa

ro weli makai tlalim mandai kanggari kai-na mori-na, weli-du (1. weli-na) mpa ro

paralente-na, daa wara doü niaridla, kahawa ro kaleli, bawa ro kaboë doü, makai

daa madja-na deï doü, daa dabu-na deï Allahu ta'ala; ndai kira-kira weya raa-rawi-na

yaumülqiyamat deï lampa rawi raa-tlalim ntau doü ede.

Ado, tjina-e, tanaö-pu 'ilmu ndai ngawa kai-na dahu ade-mu deï Allahu ta'ala, mai

ka-ra ndede-na, tjina-e ! sadja-na nggómi-dera ede, ngawa-mu ngadji kitab, 'ilmu,

daa ngawa-mu tobat ro rungka parange-mu maulu-ra ba daa bade-mu ede, móda

kimpidi tjuwa lai-na labo parange-mu makento-ra ba waü-mu-ra bade, lai-na ngadji

ro sodi ro tanaö-mu ede mandai naha katjiya kai-mu parange-mu matlalim ro mafasiq

ro makalai-lai wali ma'aciyat maari mai ba ake. Kapo nafsu-mu ede ndai makaiha

weya sarumbu ro nawa-mu, mu-mbui-pu nggahi ntjihi-mu anta-na ba lowa-mu une

lowa kèkatuwa, iqrar daa mawara tacadduq labo daa wara 'amal. Nljara romo mpa,

tjina-e, katjai-mu ede.

Ba waü-mu-ra lowa, mu-tjaü mpara lao kalai; ba waü-mu bora-sa, mu-katari mpara

baro ro biri ro kaböro.

Ba waü-mu nene ro nae-sa, wati-da tjaü-mu ntau nuu ; ba waü-mu-ra labo ngara

mbóto mpara ringu-mu.

Ro ba waü-mu bitjara, mu-naha-naha tjiri-du; ba waü-mu bumi luma mu-katebe

mpudu lama-mu; ba waü-mu bumi renda, mu-naha-naha rindi; ba waü-mu bumi

parisi, mu-turu rase-ra, köne daa na-raso; ba waü-(mu) djena luma, mu-waü mpara

leme; ba waü-mu djena mone, bè-bè mena-na mpara; ba waü-mu bala dadi, mu-turu

dida mpara; ba waü-mu bata nggampo mu-turu nggumpa mpara; ba waü-mu bata

djuru, mu-turu ntjora mpara ; ba waü-mu sabandar, mu-turu bendo mpara.

Ba waü-mu kani tatarapa, mu-turu rupe-rape mpara; ba waü-mu hadji, mu-turu

hedja mpara , ba waü-mu guru, mu-turu garo mpara ; ba waü-mu ngadji sara,

mu-turu ngadja mpara, daa ngawa-mu ngedja; ba waü-mu anangguru mangadji sara,

mu-turu ngudju mpara; ba waü-mu ima(m), mu-turu ame-ame mpudu; ba waü-mu

qadli sara, mu-kalilèko mpara une doü Maloku; ba waü-mu hali mu-turu héle mpara;

ba waü-mu bilal, mu-bilo-balo mpara; ba waü-mu batja sura, mu-waü-ra karawi

masaro; ba waü-mu róbo, mu-turu ruba-raba mpara; ba waü-mu djuru-kunlji sara,

mu-turu kintjo-kantjo mpara, na-arira lowa-mu kantji, na (1. ba) waü-mu-ra katuru,

mu-baro mpara taru, anangguru dadi na-waü-ra turu dóclo. Kapo nggara ada sara,

na-waü-ra rai idi-óda; doü madari sara na-waü-ra rai daro, doü mauba-uba dae ndai

waü-na-ra imba, köne daa na-ambi ; doü ma<Jeï-<Jeï na-waü-ra pndowa-dowa (pado-pado)

<Ji ro pado-pado ele, pado-pado $o, pado-pado $a labo lampa-na matadeo-deo, na-kaljai
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mpudu tendo-na oi madeï. Guru lebe-lebc na-ngupa-ra laba; nggara lebe-lebe loi sara sangi

[ma] ngupa-na ndai lia, dóbo tuku-na tatuu-na deï woha taï. Kapo ede-ra pala ompu-ta

galara na-waü-ra turu garo, na-kangaha-du geri-na, la Gare, sangi-sangi mpara garo-na.

Kapo doü mataki kaböro-na bora-bora-sa tjoi lölo ndai katari-na baro; na-kamentji

ro kantjadja mpara ade-na mbeï doü, móda kimpidi ai-na lowa-na padowa, sareè-pu

na-lao kimpidi ndai taï doü. Kapo rawi sara dana Mbódjo wau-du paki ari woha

sera, ra-nggahi-na-sa sara na-waü-du sura, nira-pu ndai-na na-waü-ra pisi suru, doü-sa

dana Mbödjo na-waü-ra suru sera, kalana ro mbana, kadi ro kei daa masura-sura.

Nira-pu lampa rawi sara-sa na-waü-ra sure ro sora, laluru bitjara raa-bou kanira-sa

na-waü tjiri, laluru ntjai sara na-waü mpara nangi wari-sore di wawo sari, wati

doü ndai malowa-na siwi, pai-sa na-waü-ra ntasa wuwa sawo, ede-o ampo na-sowo,

indo na-kandede au-ku ba la Sawi, wati ngawa-na, kodo-e, siwi. Kapo ede tanda

nggawe ro deni tlahir imam Mahdi ro 'alamat qiyamat ro dalil ndai maturu weya-ta

aka mai bou sa-mena-na 'alam. Kapo ba supu ndede-na mataho sara na-waü mpara

taru-tehe, indo wara weya mangawa kataho.

Kapo mantjihi sara na-waü-ra santjihu; rawi raa-maulu-sa wau-du kaila, rawi ai

ake sara tjaü mpara pöde ro öle, zaman ai aka-na wali-da ngawa ndai aku, zaman

ake sara, na waü-ra öko ba óke-na, indo na-tarowa 'aqa(l).

Kapo doü mak 11 ra 'aqal

na-kura-kura udja mpara nawa tawakkul.

kandu-n ntau dou haram batal

nèfa-du weki-na, made ro adjal.

Na-arira eli ade-ku kantjadja

deï ana tjina-na ba karae Sidja,

daa ntau toi-na dahu labo madja,

rabi weha-na mpa uta èse tadja.

Na-arira ade-ku parange doü mabitjüra:

[na] nggahi-na sara na-waü-ra tjura-tjura

une santika raa-kasupa labo kaljira,

nggahi-na na-ntjihi mpa, rawi-na mpa manljara.

Na-waü-ra takabbur rawi-na ba waü-na lowa

?araf, nahü, uqüI, fiqih pala-ni ruwa,

na-waü-ra mawu une doü raa-manöno tuwa

mböto-na ngau-na kombi-kombi sa-kalowa.

Nèfa mpara ade-na ba waü-na-ra ntau>

wati-da samada-na ndai mamabu kantoü,

deï ade afi naraka rasa maken to

ndai sikasa ba Allahu ta'ala mataragantu-gantu.

Bumi luma-sa na-mbóto mpara nggahi lama-na;

ndai djena luma mpara ndai naba leme,

nenti luma sara na-waü-ra dompo leme-na

ndai Lalimu ndai pande Lemo-lemo.
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Bumi renda udja matabai-na rundu,

na-i!ja-itja-ku neè-na sarendo,

wati-da wara óne-na na-waü-ra mbau rondo,

simpa-simpa tópo-na neè-na rampa.

Indo kapo mbangi-ta manae bata djuru,

satoi mpa lai-na labo bata djero,

wati-da nggari-na ra-waü djoro,

duwa-na ede doü mawaü-ra djoro.

Sa-buwa doü manae tangara kai bata dadi,

au-au-dn rawi-na mataki dida-na,

wara mpara mandai dödo-na ro mandai dida-na,

lampa rawi pala na-waü-ra doda-na.

Nira-pu pala ompu nenti möne toi,

wati mpada romo waü-na tuu,

deï woha taï hampa tatuu-na,

na-waü-ra ngeu dei hawo laa.

Ai töpo-na-ra nèfa-mu, doü mambure,

duniya ahera, ai-na-ra tjaü-mu kabare,

dosa labo haram, ai-na tjaü-mu mbure;

mu-ndadi bóte baro dei sera Bare.

Indo kapo beti raa-lara na-waü-ra mbèko,

dosa pala na-mbóto-ra mawaü biko-bako,

doü manenti sara na-waü-ra luku-lèko,

doü dei ade dana ro rasa na-waü-ra tjiko-tjako.

Kampasu ra-waü tóho na-waü-ra mbentjo,

parada sara na-waü-ra sarótjo,

nggalii ra-wöle na-waü mpara sarötju,

ndadi mpara ai ake mböto-ra doü maritju.

Djangka raa-tóho-sa pala na-waü-ra tere,

na-waü-ra dóo poda dei raa-katari,

mbuka-na ra-nggahi ndadi lowa weya pateri,

leli ro lelo-na na-waü-ra une mbohi katiri.

Kanahu-na weki ndadi lao ndai anakoda,

ampo-sa eli-ku na-ndede póda,

une doü maweli wati kóne raa-fada,

ai ake-pu, pala-ni, waü mpudu pöda.

Anakoda-sa na-waü-ra kidi-köda,

sara ro nara-na na-waü-ra kóda-kada,

mai sara sura raa-waa doü Balanda,

na-waü mpara karakèdo ade-na, na-kakida.

Kanahu-du weki-na ndai anakoda dae Malónga,

labo siya pala doü niadèse nèfa ro mènga,
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lodja kai-na lopi-na mawaü-ra waru-wónga,

gadi ro tadjo-na na-waü-ra mpoi lönga.

Mandede wali udja mpara tiya-na hadju tuwi,

mpöka pidu santjaru-ntjamba hina-na ba angi,

mpinga fiko ade-na la Da-ngaha ba teï,

mbuda pala raada hödo-na kodo-e, dae Madjai.

Sadja-na lopi raa-bou [raa-] ndawi,

kalowa-na weki-na madaaraka tjiki pande la Kawi,

na-luu djuru mudi kai-ku ba la Sawi,

na-karai nljafa mpudu deï töro Lawi-lawi.

Na-nggahi-ku ba ade-na : nahu ake-ra mantjewi lowa,

kamöda-na lodja daa mawara padoma,,

daa tjaü-na batu nggahi doü matuwa,

iha-na lopi siya mpara mantau ngara ndai zaman.

Ana acal Djawa, na-dula dei Djawa,

ana acal Gowa na-dula deï Gowa

;

raa-ndadi kai-ta sorga dula deï sorga,

raa-ndadi kai-ta naraka dula deï naraka.

Qodratu'llabi ta'ala ruma-ta maqadim,

cifat djalal labo djamal ruma-ta makarim,

dana labo oi raa-kalösa-na deï sorga na'im,

afi labo angi raa-kalösa deï naraka djahim.

Ake-ra filmu-na ba sa-mena-na 'ulama ro auliya,

ede-ku acal-na ndadi kai ba doü manusiya,

nggara wara-si bade-na, ede-i doü makandu rahasiya,

nggara wati-sa-pu bade-na, ede manusiya masiya-siya,

Lodja-na lopi na-waü-ra ntjii ndambi ripa-ripa,

wati romo mpara mandai lowa weya nempa,

na-arira ntjöki ade-na doü manumpa,

dadi ro lewi-na waü mena-du mpoi rampa.

Sadja-na lopi masamporona taho mawaü-ra masa-masa,

raa-lapi kai pala tambaga sawasa,

samparadja-na waü-ra nggao, d^nda-na waü-ra mbisa,

madjuru batu kai-na doü deï nisa dae Manasa.

Lopi tangara kai ba doü pala kapal,

na-waü-ra sara ba wua kai maharam batal,

anakoda-na pala, kodo-e, na-waü-ra raka adjal,

djuru-mudi-na pala kura-kura ichl&c tawakkul.

Anakoda-na lopi na-waü mpara made,

malao lodja pala dei rasa rade,

ndadi tjèpe-du ba ndai djuru-mudi,

pala djuru-mudi kura udja-pu bade.
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Waü kai-ra ba made-na pala anakoda,

bara-bara isi kapa mböto nipara mamöda,

ilo-sa na-waü-ra made, mada-na na-waü-ra mbuda,

fiko-na na-vraü-ra mpinga, tiki-na na-waü-ra kamöda.

Nira-pu sadopa ro sapatu waü-du waa rai ba lako,

bara-bara wua lopi-sa na-waü-du ngaha ba kako.

nira-pu mantaro na-waü-ra mböto mabiko-bako,

mböto-ra ntau isi lopi raa-kuku-kèko.

Paruga sara ore-pu daa ra-ngawa pauta,

badju mandubu waü mandai balata,

indo pala wara raa-bae-na paren ta,

ndadi mbia karumi une pingga deï ranta.

Tandii-sa, tjina-e, na-waü-ra djuru-lele,

balatai sara na-waü-ra tangguru tere,

nggah Balanda-sa, wati-da tjoü mawaü-na tule,

ade-sa na-kabare, sera ro nara-sa makili-kóla.

Nira-pu peti na-waü-ra sela loki-na,

parabo-sa pala na-waü-ra mbia tongko-na,

na-waü-ra pala saloa raa-diki-na,

na-waü-ra pala sarólju mena wóle-na.

Na-arira kadeè-na ade-ku parange la Sawi,

ore póda mpara nggabi-na daa malao ndai rawi,

raa-waü-na-ra nggahi na-waü nipara mbali,

une Iji raa-kasupa inatjaü bali.

Biimi rusi malabai dja-na rusu,

kilah raa-ngadji mlai-na ndai kau rase;

dana Mböiljo neè weya-ku raso,

pala dtirhaka-na na-waü-ra rindi ro reso.

Bumi tjenggu matabai-na tjangga,

nde pala wali-da ndai lowa-na Ijengga,

indo pala na-lowa weya-ra langga,

wali ndai waü dja-na linggi tau deï kalangga.

Na-arira ade-ku parange dae Minte,

na-ipi ljaü-na pala ngaba manta;

dae Mamunlu mangadji-ra pala mante,

móda kimpidi lowa-na ntjibi manti.

Doü mangadji mantiq waü-ra döho samonto,

besi ndai ndede-na wati waü-na ronto,

ndai paraèsa sara na-waü mpara runtu,

köne sa-ori-ori wati-pu raa-waü runti.

Raa-nggahi kitab waü-du ntjafa deï kula,

nggahi sjaitan mpara mandai wii deï kata,
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ilmu kitêb mandai ndawi ndai kuta,

möda kimpidi lowa-na waü uta kakèta.

Arira tingi-na ro lowa-na uba Kata,

kato tjili-na mpa uta kakèta;

arira tingi ro lowa-na dae Makita,

kato tjili-na mpara ra- nggahi kita(b).

Móda-na sampa-ku roasadoü-doü-na maampo-mpi-ya,

ku-raka-ku èda ari sö matangara Liya

;

tjoü-ljoü-du marnetji ipi-na duniya,

une sanlika lako mori-na ede masiya-siya.

Na-waü-du nggahi ba rasül labo nabi:

tanda-na ba doü mawara katjihi,

sa-mena-na mandai nggahi labo rawi,

na-neè waü-ra ba kadale ro widi.

Nggahi mawaü-ra tjumpu raa-kanamu ndai nggahi,

wati-da wara pat u-na mandai wali tahi,

ndede mpara rawi-mu tjumpu-kai-na karakóhi,

une santika doü mangaha raa-lohi.

Doü mamadja wati-da disa-na rungka raa-sake,

au-du raa-nggahi-na wati-da ndai waü sóke,

tjiya-na na-daa-wara doü mawaü-na löke,

deï ade-na pala na-waü-ra linggi ro lake.

Taho rawi dunya ro taho rawi achirat,

mantjewi taho na-neè-ra muwafaqat,

na-ndede-o ampo pala ta-raka-ku rabmat,

nggara wati sara ndede-na ta-raka mpara la'nat.

Mandede udja mpara bukum sjari'at,

sa-mena-na nabl-nabi parenta-na ummat,

mandede wali Sultan radja baradaulat,

ka'adilan hukum di sa-mena-na ra'yat.

Mandede wali tjèpe-na di sa-niki-niki-na rasa,

ai masidi ai mambia ai-na kakura-na paraèsa,

amar labo nabi, zakat ro sambeya, puwasa,

ampo na-lowa nggori kai deï dosa.

Kampo, sa-niki-niki uma doü möne makuwasa,

wadjib nggahi-na, haram daa ngawa-na lèka asa,

nggara na-midi sara, na-daa-mbali-mbuwa-ra dosa,

deï ai-nai qiyamat na.raka mpara naraka sikasa.

Sabune-bune-Qlu doü macalib ro ma'alim,

mandede wali mpara doü ma'adil bal^m,

mawaü-ra luu deï ade naraka djahim,

ba supu raa-daa-kasi kai-na ade ana jatim.
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Indo kapo ma'ana jatim ede duwa ori:

sa-buwa ana jalim daa mawara ngaha ro kani

;

ama-ra-tji weya mawara ina-na wati,

ede-i sa-buwa udja pala cifat nabi.

Ana jalim masabuwa pahu-na wali,

adab labo 'ilmu-na, kodo-e, wati mpuli;

parenla-na ruma-ta pala Allahi,

wadjib teï ro ngowa mpabuwa-ku uli.

Ai tjina-e! bau-lji nggahi tjowa kai-mu?

nggahi-mu mpa raso-na, kodo-e, rahasiya-mu,

nggahi mpa wata-na imbi dei nawa-mu,

nggahi mpa wara-na dahu-na ade-mu.

Nggara mandai kau kai ba Allah ta'ala mu-turu-tere,

mu-ngawa sara, labo-ku nae-na nggómi kabare;

huri-na mpa ndai tjoro-mu bore,

tantangga-mu mpa ndai ngawa-mu ure.

Raa-kanta kai ba Allah ta'ala arira romo metji,

na-tantu waü-ra pala iyu-mu matji,

untal ro tengko-sa na-arira rötji,

huda ro paralente-sa masa ndai kamötji.

Na-arira ade-ku maringi-ronga rawi la Gare,

lampa nonto nori-na nonto magari,

nae ro nene mpara mandai katari,

tjoi lólo labo huda mpara ndai uri.

Niyat labo hadjat-na na-waü mpara ntjara,

na-ndadi-ra wóko-na rawi na-waü mpara matjura-tjura,

ndai mantjara mpara mandai mantjora-ntjora,

ade karana Allah ta'ala wati-da manljera.

Mbóto-ra doü makantau-na ade mabawa,

nggahi mantjihi-sa na-mpabuwa-ku kawawa,

köne-pu mpowa ndai siya makowa,

tjumpu-tjumpu-kai-na siya mpa makadjoro wowa.

Tiyo tja-pu lampa rawi-na la Tahi,

nggahi ba doü-sa: siya-ra mataho,

wuwa rawi-na taru-tehe une wunta pataha,

na-taru-töhe-ra ba da ngawa-na katóho.

Kadi-na edja ro mbari-na lede,

wati-da tjoü doü daa mabade,

nggara edja sara ngèna weya-ku toro-na ede,

nggara lede sara ndai ngèna-ta, ntika raka mpudu ba made.

Edja wilu duwa mpuu raa-ntadi,

wonto, mai mpara ngari ba djuru-mudi,
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pala edja wati-pu toro-na, na-mbui-pu kadi,

na-ngaha-pu, na-kadi mpara rera-na makódi.

Parange röo-na ba sa-mena-na edja,

tjoro-tjoro mpa mbèlja daa madja,

na-kanderu oi mpa deï la Wodja,

ndede-ra pahu-na rawi doü daa mamadja.

Madja sjar'i ede mantjewi taho,

rasa ahera labo sorga ndai katuha,

daa rere ro tuna ngawa kai-ku katöho,

kadula ro kambali-ku ntau doü ai-na kaduha.

Imbi-ku achirat ntjóki-na ita raa-maweha ntau;

weha kai-ku tlalim ndoi ro ndala doü,

'amal mataho-sa na-mpoi-ra rampa karonda,

na-suu ro lembu mpudu dosa doü mantau.

Indo kapo tangara kai madja tab'i,

na-ipi-ku madja-na deï rugi-rugi,

ntau ede nggara na-kadula ro bali,

ndadi mpara une santika böte malao kalai.

Indo kapo raa-imbi-mu ede kantau-pu pabu,

cifat imam ede tanaö-pu dahu,

paki-pu maiha, weha-pu au-du mataho,

ba ai-na-tji deï achirat ndadi lao-mu ndai rahu.

Au-du parenta ama ro ina-mu ai-na karuru,

mandede wali udja mpara deï guru,

au-au-du pala mandadi kau ro turu,

ai-ai töpo-na tjaü-mu dore ro karu.

Durbaka manae deï sa-mena-na dosa:

weha ntau doü makai tlalim kuwasa,

deï afi naraka puru kai sikasa,

wa'llahu a'lamu, kombi-kombi wali mpada ndai malösa.

Na-arira nae daa madja-na pala doü manggahi,

djadja ro midjo-na na-ore mpara daa malao ndai rawi,

na-ndede-ra pahu-na ade doü makarakóhi,

la tjoü-ku ngara-na mangaha raa-lohi.

Kira-kira waü-ku pai-sa deï hawo kore,

kananu waü-ku maalu-êlu deï hawo nonu,

ba ai-na tjumpu-kai-na karawi kure-kare,

ndadi mpara ari-ari-kai-na raa-waü katufe ndai wali nöno.

Ai tjina-e, sandaka-pu töpo-ni rera-mu,

watu siya mpa wontu kai tjilaka ndai iha kai weki-mu,

ndadi mpara tada-na daa wara-na madja-mu,

na-ndili-du nggömi, tjina-e, ba tuna martabat-mu.
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Ai-ai-na ipi lalo-mu kapori

ba èda-mu manusiya inumin masantjori

rawi-na kombi ro raa-nggahi,

kombi-kombi doü ede na-ntjihi.

Ntjai ede, tjina-e, upa ori,

kombi-kombi ba nggómi wati-pu raa-waü-mu wari,

ntjimi kólo-na lènga-mu dei sa-lela mpori,

tjingi-ljanga mpara asa-mu ngupa kiri-kori.

Ku-waü-du ndouta parange edja ro lede,

#eï facal-na maulu aka-na ede,

<Jeï lampa parange-na mandede ede

tjau-!jaü-na parange maóle ro póde.

Uwi tandii mango tako-na, lino róo,

ngiri lino une bou raa-garu,

kakiti-kili tjahaya-na boê ba liro,

ntewi kai-la une inta zumuru(d).

:xxxi_

Saraa meè, sama nae ngina,

ng&ra-na rero ra-kamboü ba doü,

iba ba nggabi, tako-pu iha ba rawi.

Mada na-midi ma<Jeï ra-èda,

ade kanleè maoleï ra-neè,

nawa ndai taru, weki ndai katöbó.

Temba keu wako. Taho-si wóko-n doü ndai taki Weki.

Doro matjèse mantjewi tjölu,

biyola mahngga manljewi ndiha,

wati marada-na nggahi ra-renta ngsómi.

Temba uta ecju. Ra-rawi ade malabo mada ndai mabentu made.
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Na-kahara-du ba nggahi kita,

na-pamali ba sera dana,

ita doü taho daa maura ra-renta.

Temba kakèro. Nawa-na kara ba sa-kira-kira.

Da ruu-si ndinga aduniya,

sabune dódo-ku made matjentji rade,

ngèna-pu nahu di makento neke-k.

Temba kaboë. Wara-sa tjaü ra-raka bou, tjinggi wii kabae.

Dóo-du dóho ra-kaduwa-ta dipi,

kóne langgadi sa-ndóo-na mada,

na-tada ntene mpa ita duwa masama.

Temba róo ndola. Mpèke pandala batu tjaü mandoio.

Pai wara made nde mamori wali,

ta-simi móda di pita wadu,

waü wara mataho, ampo kanteya-ku weki.

Temba ruwi sura. Pili sasero ade ra loko da ndai waü-ta sara.

Mu-ringa ruwa si ra-made nahu,

ai-na nangi kalinti kampo;

made mangodu ra-lao-ku ngupa.

Temba kandindo. Da ruu mandundu sura ngodu ndanda.

Döo-du Belo Dialabo Bolo,

köne-pu Djawa malabo Mbódjo,

nangi-nangi-na, ta-lodja lao mai wali.

Tjoü-tji doü bune ade nahu,

mandawi weki bune djara montja,

ba èda-ku nggömi malampa dana?
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Ntjöki-na ade-ku malai-lai romo,

nggu<Ja-ku dobu, dimu pai mawöko,

tanda kantjöki-na ita duwa ba ruu.

Temba kasii. Na-söo-ra löko-ku ba samada sae.

Paï-na pala tjinggi tjaü lai rasa!

Ruu-si ndinga, ntjewi kai ba taho,

da ruu-si ndinga, ratju wii-du sarumbu.

Pai ku-dj&ra, ntoi waü-du nggero,

pai ku-lopi, ntoi waü-<Ju sela-n,

nde wua kai sara ra-kalondo nggómi.

Temba langgiri. Töho-ra nggero, sura ila-ku nggori.

Èse-du wura niatarowa sanibia,

ai-na mbure lao kakaro mbaru

;

ratju manina awa tinti tonda.

Temba kandindo. Sintji mata mandanda neè kani waa mandundii.

Papa pai-sa ku-neè-ra nggumpa,

raka deka-du ba mbóo kantjale,

ntjai da ndadi-na bóta dumu.

Temba röo kalo. Tuka-ra kala ba kadee nggahi kale.

Wara supu èse dana Sape,

na-ngupa loi di Sangiya madöo,

wara-ra loi-n supu mawaü-ra nae.

Temba pataha. Katóho-ra nahu, sura taho di nggömi.

Pili-na tuta, pili duha mantjöro,

pili-na lóko, pili duha kadada,

pili-na ade nggali doü maèda-n.

Temba Ijaljöro. Ndinga-ku ljaru-n tjaü ra-tjinggi tjori.
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Busi sidi-ku masiri pili,

lumba-ku sena mahampa wóo,

ba batu rawi tjaü labo neè.

Temba karawo. Dondo kai rewo ba ra-lowa-ku rawa.

Ntjöki uri-n ana siwe wai,

na-urï sintji malabo bangka,

rada-ku nahu ana pande ndede.

Temba óha mango ndinga-ku móngi-n labo-ku nae kamènga-n.

Nahu ku-ndede sintji ra-kau ba nggómi,

ku-ndede waü-pu neè isi sinto,

sinto kagata isi ringgi duka.

Temba kamea. Sintji mata meè ra-waa dae Moi.

Sintji ara nahu sintji toi kampoi,

kangge rima nggómi kangge nae kantjiya,

nangi-ra kangge ba da intja ba sintji.

Temba ura mbere. Mbora pahu di nggómi, mbari-rihu ade nahu.

Au ra-kanta-ku kani waa sintji?

mu-lao-si ndeu, runtju wii-pu sintji,

na-waü-si mabu, nggali doü maèda-n.

Temba karóku. Watt wara nggahi mareke, ampo ta-waü-ku raka.

Nggara ba pili-s, ku-pili pita,

nggèra ba rede-s, ku-rede ngganta,

sura ila-ku katada nggero.

Temba lantera. Ridi wii kantero, taho-pu nggahi mantiri.
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Hado-na kalo hado söke ngguda.

hado-na dei mbonto mura,

hado ita duwa madatantu hidi.

Temba mantau. Mbali taho-r ntai wunta ntowa mantoi.

Kolosch dialect,

Rai-rai ruwa-n rai ha-mbuwa kola manljewi kai kadike. Pala rai dja nasi

mapanganta kai wele matóbo kai-na awa puu haï lupa. Pala nasi kaduwa-n ène

na-kabela arigi nangi kura-kura. Saapa-te nloi-n awa ate marène kai-n, ntika na-longga

nipa kura-na oi. Ntika na-mango ha-kali oi awa kola ène. Nanga mpa nasi kaduwa-n

ène nangi bela-n kura-kura : ai bela, apa ndadi-ta ate waü kai-na mango oi kola ini

;

na-kadike lao peso tuwu awa kola makalai, hótu ènewène neè lowa kai-ta nako

ngaha ro nóno, nde pala satoi mpa neè lalehe lambila kai ale-ku roi wii heu iniwini;

indo kapo kadike-pu waa bae heu, ku-tjöo-ku awa hidi rai kai ba oi, na-midi dja

ate-ku hamala, nde pala satoi mpa ku-neè nggembo waa bae-mu. tjina-e, pala kura

tenggo bae-ku neè makapi bae-mu ba katöo kaluki-mu; nde pala rai katjihi bae-ku

nako haï ha-kompo ndai kaka-mu ate woha-n, hami duwa neè makapi awa sumpu

bali bae-na, móda lowa-ta nggembo waa bae-mu, pala bae-mu howi tópo hengga nggoü.

Ene mpa nljambe kai-na ba kura-kura: na-kadike-te, apa-te nanga, ku-batu kena,

Ene pala waa kai ba nasi haï ha-kompo neè nggodu sama woha-n ba kura-kura nangi

nggembo waa ba nasi wele sumpu-na hangga ha-binije. Pala ruwa-n awa ate nggembo

kai-na, ntika na-ntiri nangi manuwa dika. Nde midi ro hera ate-na dika ba hèta-na

kura-kura manggembo ate woha-na, na-api-ku ba nasi kui wana. Ndadi mali, kambata

ro paiya-iya nangi kambata-mbata lima. Mai-pu kura-kura, na-palinga mpa eli kambata

dika ène, nanga lalo-na mpa: apa ndai kambata pandiha kai dika? Marène nanga-na,hengga-

na nggoü, nggóle-na mpa awa pusa, ène mpa mate-n. Marène sumpu-kai-n mpama ène.

La Wontja Mbintja lao kili röpe haï. » Tjötjo lopi ruma, howi mai kili". »Ba

apa-ti tai weya kai haü rópe nde pakaha?" »Haü malao hanuwa ruma-t!". »Heu

malao hanuwa ruma-t: haü maneè nggana ana kapitu-n, ha-mbuwa mantjewi nde

amantjawa ntjore, makonlu enda-enda". Ndadi lao ala ba ruma-t. Waü-te kalawoi,

ruma-t lao lodja. Waü-pu lao ruma-t, la Wontja Mbinfja nggana-te, ha-ka!i nggana-na

ana pitu-n, kaonu-na mamóne, ha-mbuwa pawai. Ha-kali lösa, ntjelu kai gunludjago;

ha-kali lösa, ntjelu kai katumpu haï, ha-kali lösa-n, ntjelu kai keu ha-kompo ; ha-kali

lösa-n, ntjelu kai daru kamaa. Waü-pu sumpu nggana, ana-na lao oro weya ba dika

awa oi, ndadi selu wii-na ndai selu ana. Pöku-pu ruma-t, tai rai ana. Ndadi sodi
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ba ruma-t. iVdadi hateï guntu djago, katumpu haï, keu, daru kamaa. «Ndadi katjowa

kai-mu haü!" Ndadi tongge wii awa padjaraba. Pala ana-n waü-ta kili ba ompu

ranggas;tsa, ndadi panae ba ompu ranggasasa. Waü-ta nae, lao wanggo lopi, mingi

tuwu awa ompu marüpanae. Ndadi weya ba ompu. Ndadi lao dja, ndadi lao ha-kali

nangi amantjawa-n, waa-n bodi lima bata, waa-n manu sawu tnlu mbuwa. Lodja

bnba-na manuwa ruma-t. Kadai, labu, kawötu bedi. Ndadi lósa, tadji-ta manu.

Ndadi tadji manu ruma-t. »Saapa teè heu?" »Teè kapo nangi manu". Ruma-ta

teè masa ha-riwu. Sodi ba ruma-t nganta manu, nganta kai-na Hamiya Duu, saraa

sa-pcre-na, saraa kadee. Nganta manu ruma-t Mila Móro, saraa sa-pere-n, sa-raa

tamuru. Ndadi tadji, pere ba manu ruma-t, kadeu lao-na, pere ba manu Kasipahu,

lao kalai kapo-na. Ndadi ngölu Kasipaliu. Ala ina-n ra-tongge, padula-na masa

ha-riwu. Ndadi pata angi-n nangi ina-n, ndadi waa-n ina-n. Nanga ba ruma-t,

na-mpabuwa ate-n lao waa. Lao waa-na rowa lopi, ndadi riu paharame. Ndadi

na-kawótu-ku bedi. Ndadi tonda ha-rowa ba ruma-t. La Wontja Mluntja, waü-te

üla-n, horu awa po lopi. Ndadi lao êla batu ba ruma-t. Ndadi tai weya ba ana-n.

Ndadi mpabuwa waa ba ruma-t, ndadi na-mpabuwa kalawoi la Wontja Mbintja ba

ruma-t. Ndadi nika. Ndadi lao èse ba-kali nangi ana-n, ndadi tóho sama nangi

ana-n ruma-ta. Ana ra-palu-n lao neè hangadji. Ndadi töho sama biya nangi ruma-t.

Ndadi kamótji paneè biya èse mamango. Ndadi sumpu.





AANTBEKENINGEN.

De hier verzamelde Bimaneesche teksten zijn gedeeltelijk aan handschriften ontleend,

gedeeltelijk door mi] uit den mond van inlanders opgeschreven. Zooals hekend is,

hezit het Bimaneesch geen eigenlijke literatuur, evenwel bestaan er eenige weinige

geschriften, bewerkt naar Maleische of Makassaarsche bronnen, handelende over

den godsdienst, over geneesmiddelen en dergelijke onderwerpen. Wat ik van deze

geschriften machtig heb kunnen worden, is hier uitgegeven. De handschriften

echter waren meestal slechts fragmenten en wemelden bovendien van fouten ; een

tweede handschrift van denzelfden tekst heb ik nooit kunnen verkrijgen, daarom en

ook omdat deze geschriften, wat den inhoud betreft, weinig nieuws, wat niet van

elders bekend is, bevatten, zoodat de uitgave meer uitsluitend ter wille van de taal

geschiedt, zijn enkele zeer corrupte gedeelten, waarvan de tekst niet met zekerheid

te herstellen was, weggelaten. Die gedeelten, welke nog van eenig belang geacht

kunnen worden, zijn in de aanteekeningen opgenomen. In de uitgegeven stukken

zijn de klaarblijkelijke schrijffoulen welke, ook met inlandsche hulp, met volkomen

zekerheid te verbeteren waren, stilzwijgend verbeterd geworden. Eerst was hel

mijn voornemen daarvan op de gewone wijze rekenschap te geven, waarvan vooral

in N ü
. 1 nog eenige sporen overgebleven zijn ; ik meen echter dat het aangeven van

alle corrupt of gedeeltelijk geschreven woorden bij een uitgave als van deze teksten

weinig of geen nut heeft en hel lezen slechts bemoeielijkt. Andere verbeteringen,

bijvoegingen enz. zijn op de gewone wijze kenbaar gemaakt.

Omtrent de door mij opgeschreven verhalen en liedjes kan ik verzekeren, dat ik

daarbij met de grootste zorg ben te werk gegaan; ik vermeen dan ook, dat deze

teksten geen minder vertrouwen verdienen dan de anderen, het beste bewijs daarvan

levert wel de volkomen overeenstemming in grammaticale bijzonderheden, zoowel

tusschen de teksten der verhalen onderling, als tusschen hen en de teksten der

handschriften.

Voor mijne transcriptie verwijs ik naar het voorbericht en het Eerste Deel der

Spraakkunst, welke eerstdaags in druk zal verschijnen.

Wegens het groot aantal plaatsen, welke in de Spraakkunst behandeld worden,

heb ik het onnoodig geacht een vertaling der stukken te geven, om dezelfde reden

zijn ook grammaticale aanteekeningen overbodig.

Omtrent de afzonderlijke stukken is het volgende op te merken.

VEIUl. BAT. CEN. XLVIII. 8
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N°. I verhaalt eerst het ontstaan der nggeya (een soort vampyren) en geeft ver-

volgens voorschriften voor de samenstelling van geneesmiddelen voor een aantal ziekten.

Hel begin van het geschrift is aanwezig, van het slot ontbreekt een grooter of kleiner

deel. Het handschrift was met Makassaarsche karakters geschreven, de f en p waren

door hetzelfde letlerleeken voorgesteld, in den aanvang was ook de voorgevoegde

neusklank nu en dan aangegeven door het betreffende letterteeken voorzien van de

antja. liet geschrift moet aan het Makassaarsch ontleend zijn, onder de voorschriften

waren eenigen onvertaald in het Makassaarsch gebleven.

De taal van het geschrift is zuiver Bimaneesch, doch wijkt in de uitspraak van

enkele woorden van de ter hoofdplaats gebruikelijke af, bijv. po voor pu, kio xoor keu.

Blz. 3 reg. 15. Kai vóór mabate(ii) moet waarschijnlijk vervallen ; zonder kat is

de zin der uitdrukking: indien gij met duidelijkheid wilt zien wat verborgen is;

met kai: indien gij met duidelijkheid in het verborgen (op verborgen wijze) wilt zien.

Blz. 5 reg. 25. Voor pdhu malolu mbuwa moet natuurlijk gelezen worden pdhu

maupa mbuwa. Na bè-bè-na mpara moeten waarschijnlijk de woorden mamai dei

ingevoegd worden, gelijk in den volgenden regel te lezen slaat, zoodat de beteekenis

der woorden bè-bè-na mpara wakalu tolu mbuwa ede mai kai-na, bè-bè-na mpara

(mamai dei) pahu (maupa) mbuwa ede, is: op welk tijdstip hij ook komt, hij komt

in eene, welke het ook zij, dezer vier gedaanlen. Het is niet onmogelijk dat de

woorden bè-bè-na mpara mamai dei maupa mbuwa pdhu ede in reg. 26 bij vergissing

herhaald zijn, maar den zin storen zij niel, daarentegen kunnen de woorden une

santika kalea ede, la-bonto-ku kai malanta (reg. 27), hier in geen geval op de

juiste plaats staan, een goeden zin kunnen zij slechts geven na mada kalea

(reg. 21).

Blz. 6 reg. 5. Voor ta-lowa-sa is wel te lezen ta-lao-sa.

Blz. 6 reg. 11. afu mbuda; mbuda heeft hier den zin van blindmakend, vgl. kèle,

bedwelmd en bedwelmend, enz.

N u
. II en III handelen beide over de geloofsbelijdenis, het gebed, de wasschingen enz.

N°. II handelt bovendien in het begin over de eigenschappen van Allah en aan het

slot over de verplichtingen van kinderen jegens hunne ouders en leermeesters.

N°. II is als geschrift compleet, doch behandelt vele onderwerpen zeer beknopt.

N°. III is veel uitvoeriger, doch het begin en het slot ontbreken. Beide handschriften

waren met Arabische karakters geschreven. N°. II is uit het Maleisch vertaald, gelijk

de schrijver zelve mij verzekerd heeft, op enkele plaatsen is dit ook aan de taal

merkbaar. N°. III zal denkelijk ook aan een dergelijke bron ontleend zijn, ofschoon

mij dit niet met zekerheid bekend is. De taal van beide geschriften is behoudens

het bovengezegde en behalve eenige deftige uitdrukkingen, de gewone ter hoofdplaats

gebruikelijke. De spelling der Arabische woorden, namelijk van die welke als zoo-

danig erkend worden en welke men ook in de handschriften juist trachtte weer

te geven, is stilzwijgend verbeterd geworden.

Blz. 6 reg. 19. v. o. De woorden subhdnahu wa ta'dla zijn wegens de gedurige

herhaling verkort tot s. w. t.
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Blz. 7 reg. 32, Sa-mpuru ini, er volgen evenwel slechts acht verdeelingen, de fout

was in het handschrift aanwezig en is geen vergissing hij de uitgave.

Blz. 9. maladuku ro mataduki, het gebruik van het prefix ma is hier aan het

JVIaleische voorbeeld te wijten; juist zou zijn: taduku ro laduki (of: laduki-na) sü

pdhu-mu, of wel (kaï) sii pdhu mataduku ro maladuki.

Blz. 10 reg. 3. Voor na-faralu sa-umu-mori-la is te lezen : na-faraUi dei sa-umu-

mori-la saraa, gelijk in het handschrift verkeerdelijk na sjahadal (blz. 9 reg. 11. v. o.)

stond ; vgl. ook blz. 9 reg. 9. v. o.

Blz. 10 reg. 35—36. Na ede siya is tangara kai in te voegen.

Blz. 11 reg. 10. Maaho zal wel maaho-pu moeten zijn, zoo is de gewone uitdrukking

ook elders in dit geschrift, bijv. reg. 30 van dezelfde blz.

Blz. 12 reg, 11, 12. Tusschen indo kapo en kidi moet sjarat uitgevallen zijn.

Blz. 12 reg. 25. Het handschrift bevatte nog het volgende fragment. Indo kapo

sjarat sudjüd ede pidu ori: sudjüd raa-kaeli ade kai-na; ai-na sudjüd dei hidi maruku

bune santika rima badju ro nganlo tembe ndai sudjüd pita-na; — —

.

N°- IV handelt over krijgszaken, nam : over het oprichten van bentengs, het aanvallen

van bentengs of sleden, het strijden in liet open veld ; voorts over de oorlogsverklaring,

enz. terwijl nu en dan uitspraken van oudere vorsten aangehaald worden. Begin en

slot van het geschrift ontbreken. Het handschrift was met Arab. Mal. karakters

geschreven en buitengewoon vol fouten, wellicht is de duisterheid, welke den tekst

hier en daar aankleeft, dan ook aan niet ontdekte of niet te verbeteren fouten te

wijten. Hiervoor kan echter ook een andere oorzaak bestaan. De inhoud van het

geschrift bewijst, dat het van Makassaarschen of desnoods van Boegineeschen oorsprong

is. Sommige gedeelten wijzen door hunne redactie bepaaldelijk op een geschrift als

de Mak. Rapang (of de Bug. Latowa) bijv. blz. 13 reg. 58—42, blz. 14 reg. 15 vlg.,

ook de overige gedeelten kunnen, al is het niet bepaald noodzakelijk, aan zulk een

geschrift ontleend zijn, enkele daarin voorkomende technische termen zijn ook in het

Mak. slechts in de Rapang bewaard gebleven. Het is mogelijk, dat de duisterheid

welke somtijds geschriften als de Rapang kenmerkt, invloed op de Bimaneesche bewerking

heeft uitgeoefend. Meer over den oorsprong van het geschrift laat zich met eenige

zekerheid niet zeggen; mij is geen Mak. of Bug. tekst bekend, waarvan het Bim.

geschrift of een gedeelte ervan, een vertaling kan genoemd worden, waarbij

evenwel in herinnering moet gebracht worden, dat er meerdere redacties van de

Rapang bestaan en waarschijnlijk vroeger nog meerdere bestaan hebben. Derhalve

moet het ook onbeslist blijven of de Bim. bewerker een Mak. (of Boeg.) geschrift

gebezigd heeft, handelende alleen over krijgszaken en zoo ja, of dit geschrift alléén

een uittreksel was van een of andere redactie van de Rapang (ol Latowa) welke, gelijk

bekend is, over verschillende onderwerpen, en slechts nu en dan over krijgszaken

spreekt, of wel uit meerdere geschriften; dan wel of de Bim. bewerker zelve, hetzij

uit een of meerdere geschriften gecompileerd heeft.

De taal onderscheidt zich in grammaticaal opzicht niet van het gewone Bim. , doch

bevat etikele woorden, welke tegenwoordig, althans ter hoofdplaalse, alleen nog in
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gedichten voorkomen, als dera voor döho, ingge — ndede, nog treft men den ouderen

vorm tiro naast den nieuweren tiyo aan. Het is dus niet onmogelijk, dat dit geschrift,

gelijk beweerd wordt, van eenigszins ouderen datum is; de inhoud, als ontleend, kan

natuurlijk niet als bewijs daarvoor gelden.

Blz. 12 reg. 12 v. o. In het hds. ging nog het volgende vooraf:

liro-pu elo mpori. ai-na kau-mu ntiri weki-mu, ampo mu-tiro-ku elo bandera-mu, tere-pu

doü bae-mu, ampo na-laho. Sa-ori wdli ampo tiro udja-ku dana maiaho, marii sdhe

(1. mareè salie, als de ree van een buffel?), makantore, ampo mu-tiro-ku doü labo-mu

ro doü bae-mu, na- meè hadi-sa, ede mawale.

Blz. 12 reg. 8. v. o. löho riha-pu vlg. het Mak benleng dfaring tallu (Bug. benieng

mdlaring tallu, zie de Mak. en Bug. Wdb. van Dr. B. F. Matthes s. v. benleng.

Blz. 12 reg. 7. v. o. Het hds. bevaltejhierna nog: Sa-oro wdli tiyo-pu doü bae-mu

na-waü-sa hèko, na-mpoi-sa mai-nu, rötji-pu (1. karotji-pu) rai ao kai daha, ta — , het

einde van den zin ontbrak.

Blz. 15 reg. 5. Na lewa-kai-mu ede bevatte het hds. nog: indo kapo ndai rawidi,

lewa-kai, doü ndai punggawa sa-buwa na-weha kai-ku nggdhi, sa-buwa na-wc/ia (wel : na-

weha kai-ku) daha, sama duwa-na ede, er moet hier iets weggevallen zijn of de woorden

zijn door een afschrijver op een verkeerde plaats ingevoegd.

Blz. 15 reg. 20. Ndawi-ku ndai malampa ulu weya daha-ta, maak ze tot dezulken,

die voor uwe wapenen uitgaan, een techniscbe uitdrukking, waarmede bedoeld schijnt

te zijn: breng hen in een staat van afhankelijkheid. Hel Mak. of Boeg. aequivalent

is mij niet bekend.

Ibidem. Ndai (of naar omstandigheden, bijv. reg. 25, raa —) mböo kai tunggu,Ma\i,

rdba bate, Boeg. rabbu bate.

Blz. 15 reg. 27. Voor tawa ntjaru-nljamba-du moet gelezen worden tawa kanljaru-

ntjamba-du.

Blz. 15 reg. 29. Sabu-kafi, Mak. sdbu-kali, Boeg. sabbu-kali, vgl. de Wdb.

Blz. 15 reg. 50. Sa-ori zal wel moeten zijn sa-ori wdli. Na bonggu moeten

waarschijnlijk de woorden weya-ku rasa-na vervallen ; met deze woorden is de con-

structie onverklaarbaar en bovendien schijnt bonggu niet van een land gebezigd te

worden; de zin moet dus luiden: na-pehe-ku weki-na waü bonggu, hij erkent zich

overwonnen, hij erkent dal hij overwonnen is.

Blz. 15 reg. 51. Ook de uitdrukking na-raho-ku weki-na daa kanljaru-ntjamba

kan niet juist zijn, denkelijk is met een kleine verplaatsing der woorden Ie lezen

na-raho-ku daa kantjaru-nljamba weki-na. Kabae weya-du zal wel evenals reg. 28.

kabae weya-ku moeten zijn

Blz. 15 reg. 54. Nasi mangemo, Mak. diangang-djangang ni-pariba, Boeg. manu-

manu ri-paluttü.

Blz. 15 reg. 55. Doü raa-pita ba öbu afi, hij, die verborgen is, door den rook

van het vuur, nam. van de verbrande plaals, en daardoor gelegenheid tot ontvluchten

had. De Mak. of Boeg. term is mij niet bekend.

Blz. 15 reg. 56— 57. Doü manggontju ndai (zoo te lezen, ndei in den tekst is
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een drukfout) malampa ulu wcya daha-ta. De zin dezer uitdrukking is niet duidelijk.

Slaan de woorden op hen, die den vluchteling weigeren uit te leveren, dan zal aan

nggontju denkelijk de beleekenis moeten toegekend worden, welke ook het Mak.

lurnpd of het Bug. lappa hebben kan, namelijk: tot den vijand overgaan. Na nggontju

zou dan een komma moeten staan, terwijl met ndai malampa enz. dan bedoeld zou kunnen

zijn : zij moeten hunne onafhankelijkheid verliezen. Doelt echter de uitdrukking op

den vluchteling, dan zou denkelijk na ndai, daa in te voegen zijn, zoodat de belee-

kenis zou zijn: hij, die wegspringt of vlucht om niet van u afhankelijk te zijn.

Blz. 15 reg. 37. Na daha-ta bevatte het hds. nog het volgende, voor mij bijna

geheel onverstaanbare artikel. Nggdra sa-buwa pasa (F) kamaradeka-ku maune sabu-

kati-sa, wati pehe-na balu ro ndonta ndai marakani-danaku köne raa-tawa-nasa-mpuru-sa

doit-na weha-ku ba ruma-la duwa-na weha-ku ba punggawa sa-buwa pasa (?) duwa

reya doü raa-matawa na-tjengga duwa-ku ba ruma-ta labo punggawa ndai balt kai,

daha ruma-la maune daha naru ingge de pdhu-na masa-ngganga tjinde ndai ntau

ruma-ta-ku.

Blz. 14 reg. 7. Siya mambölo, vgl. Mak. benleng ni-lammu-lammu, Bug. benleng

ri-lewo of mdlebu.

Blz. 14 reg. 9. Tjihi-ku penla edi, pöku lolu-ku, neem als maat de voetzool, vouw

die in drieën, d. i. neem het derde deel van de lengte der voetzool als eenheid

van maat.

N°. 5 bevat een klein fragment der Bimaneesche wetten. Deze wetten zijn, even

als alle ofïicieele stukken, oorspronkelijk in het Maleisch geschreven, zoodat dus de

Bimaneesche tekst een vertaling is. Het hds. was met Arabische karakters geschreven,

het begin was verloren geraakt, terwijl het midden in het 29s,e
Artikel plotseling

eindigde. Over de laai vergelijke men de sprk. aan het slot van het hoofdstuk

over ndai.

Blz. 14 reg. 22 v. o. De verloren geraakte woorden aan het begin moeten onge-

veer geluid hebben : nggdra wdra-sa doü makau nee èse enz.

Blz. 14 reg. 10 v. o, Bitjdra hier en verder voor ruma-t biljara. Deze Ompu la

Munt is nog onder den tegenwoordigen Sultan in funclie geweest.

Blz. 14 reg. 9 v. o. Ndede-na kuwdsa-na, er moet hier een fout in den tekst

zijn, waarschijnlijk is te lezen wali ndede-na enz.

Blz. 14 reg. 8 v. o. Raa-kamai ede. De beteekenis dezer woorden zal wel zijn:

(de voorschriften), welke men heeft doen toekomen; vgl. blz. 15 reg. 25, doch de

plaatsing der woorden doet vermoeden, dat er iets weggevallen is

Blz. 15 reg. 14—15. Ngupa-na weya-na, gewoon Bim. zou zijn ngupa weya-na,

wellicht is dit een dialectische eigenaardigheid, derhalve is het in den tekst niet

veranderd. De gewone constructie wordt overigens boven, reg. 7, aangetroffen.

Blz. 15 reg. 21. Mandede wali kan hier natuurlijk geen conjunctie zijn, dus is

wel te lezen na-ndede enz.

Blz. 15 reg. 22. Mantau ngdra is een vertaling van het Mal. bérnama; zuiver

Bim. zou zijn matangdra kai.
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Blz. 15 reg. 25. lsm'ail, grootvader van den tegenwoordigen Sultan (1819—1850).

Blz. 15 reg. 25—26. Ruma-la mabata wadu en ruma-ta mantau uma djati zijn

bijnamen der beide eerste Mahommedaansche vorsten van Bima, nam. 'Abdu' Iqdhir

en 'Abdu' Ichair sirddju' ddin (omstreeks het midden der zeventiende eeuw; vgl. de

lijst der Bim. vorsten in het Tijds. v. Ind, T. L. en Vlk. Deel XXXIV Afl. II).

Mabata wadu zal wel moeten beteekenen: die een sleenen muur heeft of die (de

ast of kraton), met steenen ommuurd heeft, vgl. Mak. Chr. pag. 194, ambata-batui-

Udjung-Pandang, hij omgaf U.-P met een sleenen muur. In de hedendaagsche taal

althans heeft bata deze beteekenis niet, waarschijnlijk heeft zich hier wederom Mak.

invloed doen gelden

Blz. 15 reg. 29. Bumi luma duwa-na nam.: de bumi luma Rasa-nae en de bumi

luma Bolo, vgl. de staat op blz. 16 reg. 6 volg.

Blz. 15 reg. 57. Bebas, het Bim. woord is paralente.

Blz. 16 reg. 2. Het hds. bevatte nog: Makaduwa mpuru tjiwi leai-na. Wdraraa

(te lezen wdra-ra of raa moet geheel vervallen) dei zamdn hawo ro ninu ruma-ta 'Abdu

'l'aziz (de oudere broeder van den tegenwoordigen Sullan, opgetreden 1868) ana-na

ba hawo ro ninu ruma-ta 'Abdu' llah ro hawo ro ninu ruma-ta bitjdra mantau ngdra

Ahmad ana-na ba Muhamad Djafar maraasabuwa kai-na mawdfaqat labo sa-mena-na

sdra dana Mbödjo, siya mantau parenla masalai-na ro katenggo-na dei sa-niki-niki galara

[ede] rasa toi ro kapdla-kapdla manina-na ro mangupa-na doü makarawi rawi maiha,

(voor maraasabuwa kai-na is te lezen raa-sa-buwa kai-na, vgl. de constructie in Art. 21,

kai is een anticipatie van het volgende labo, voor masalai-na is te lezen salai-na,

de zin dezer woorden is dan: zij hebben zich ter beraadslaging vereenigd, met de

geheele hadat van Bima, welke de bevelen uitvaardigt, (en) zij hebben vermeerderd

en bevestigd de bevelen aan elk dorpshoofd en verdere hoofden, om na te gaan en

op te zoeken hen, die het kwade verrichten) bune sanlika mpanga ro tadjidjanga ro

doü manono tuwa ro dra, ndadi paraèsa kalaho-taho-na ro maka lddil-na (ndadi = ndai

voor paraèsa is Ie lezen maparaèsa even als maka'ddil) masaraka patu-na ba hukum

sjara- ro hukum sdra dana Mbödjo. Nggdra wati-sa waü-na katjumpu ba galara

ro kapdla-kapdla dei rasa ede, indo kapo na-nee-ra sdra-ta akadawa .

N°. VI bevat de heilwenschen (kande) der hoofden (galara) van Belo en Sape bij

de inhuldiging van een nieuwen Sultan. Deze beide stukken zijn genomen uit eene,

overigens in het Maleisen geschrevene, beschrijving der inhuldiging van den tegen-

woordigen Sultan. Bij uitzondering zijn derhalve deze stukken niet uit een andere

taal in hel Bim. overgebracht. In grammaticaal opzicht onderscheidt zich de taal

dezer aanspraken van de thans ter hoofdplaatse gebruikelijke alleen door het bezigen

van enkele verouderde adverbiale vormen als kasanai, kasaraa.

Blz. 16 reg. 6. vgl Ruma-ku bitjdra enz. De hier volgende beeldspraak ziet op

de werkzaamheden van den rijksbestierder, als bestuurder van het rijk en als hoofd

der rechtspraak Omtrent de andere hier vermelde waardigheidsbekleeders is hel

volgende op te merken. De lureli (zes in getal) en de Djaneli (eveneens zes in getal

zijn de voornaamste groolen of mantari van het rijk en vormen met de (twaali)
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Bumi nae, den rijksraad. De voornaamsten der bumi nae zijn de Bumi luma Basa-nae

en de Bumi luma Bolo, onder wier werkzaamheden het ambt van gewonen rechter

op den voorgrond staat (vgl. Art. 25 van N°. V.). Onder Basa-nae verstaat men in

dezen titel, het land ten Oosten van de baai van Bima; onder Bolo, dat ten Westen

der baai. De Djcna luma, onderscheiden in den Djena luma Mbödjo en den Djena luma

Bolo, als ook de Djena móne, volledig Djena mone nae, zijn belast met het toezicht op

de ornamenlspadivelden. De Bala Nggampo en de Nenti luma zijn ambtenaren van

minderen rang; in den tekst wordt gezinspeeld op hunne werkzaamheden als bood-

schappers. De eigenlijke beteekenis van tureli en djaneli is mij ten eenemale onbekend.

Bumi heeft den schijn van een verkorting te zijn van een samenstelling met hei

bekende Skr. woord. Een bezwaar hiertegen., al is het niet overwegend, dewijl de

eigenlijke beteekenis verloren kan zijn geraakt, is, dat het groot aantal bumi, welke

in tegenstelling van de bumi nae met den naam bumi toi of bumi nggéfeo worden

onderscheiden, met het besturen of bewaken van het land weinig of niets te maken

hebben, bijv. de bumi asi, de bumi van het paleis d. w. z de hofdames. Djena

komt in verschillende titels voor, zoo is Djena Teke (plaatsnaam) een der titels van

den Sultan; zoo heelcn de hoofden der dari djdra, Djena djara. Waarschijnlijk is

djcna hetzelfde woord als Bug, djannang, Mak. djetiang, vgl. Jav. djeneng. Bala en

Nenti komen in verschillende titels van lagere beambten voor, zoo is de Bala dadi

(erfsawah) een der lagere beambten, belast met het toezicht op de ornemenls-padi-

velden ; zoo bestaat er onder den Bumi Djero een Bala Djero; hel hoofd der dari

dambe möne toi heel Nenti möne lot. Bij Bala is wellicht te denken aan het Sumb.

bala: regelen, in orde maken; Nenti is wel helzellde woord als nenti, vasthouden, van

daar z. v. a. bestuurder, beheerder. Het tweede deel van den titel der Tureli, Djaneli

en Bami Nae is gewoonlijk een plaatsnaam: bijv. Tureli Belo, Tureli Sakuru, Djaneli

Sape, Djaneli Parado, Bumi Nata, Bumi Tjenggu. Hieruit is op te maken dat luma

in de bovenvermelde titels oorsproukelijk beteekenis heeft gehad, Ihans evenwel is het

een dood woord. Basa-nae en Nggampo zijn thans geen beslaande plaatsen, waar-

schijnlijk echter bestonden er vroeger plaatsen, welke deze namen droegen, ten minste

behalve de Bumi luma Basa-nae beslaat nog de titel Djaneli Basa-nae, zoo ook Tureli

Nggampo (titel van den Sultan). Bumi Nggampo (een der Bumi Nae).

Blz. 16 reg. 10. Ba sdra dana Mödjo, door (of volgens den wil) van de hadat

van Bima.

Blz. 16 reg. 16. Wdra mpara wordt hier gebezigd in de beteekenis van: voorts;

Buma mandende waü ro ruma-ku mandaka staat in den vocatief; door ndende en ndaka

wordt aangeduid dal het geslacht van den nieuwen vorst reeds lang geregeerd heeft.

Blz. 17 reg. 1. Mamai-ra sa-dompo, welke komt tot het half-zijn, welke er aan

toe is om slechls half gevuld te zijn.

N°. VII. Onder dit nummer zijn de door mij opgeschreven verhalen opgenomen,

welke men Bimaneesche verhalen noemt, in tegenstelling van de onder de beide vol-

gende nummers opgenomen Maleische verhalen, Door de benaming wordt dus eigenlijk

alleen te kunnen gegeven, dat men ze niet in een of ander Maleisch geschrift heeft
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gelezen. Het is echter natuurlijk niet onmogelijk dat sommige dezer verhalen op

Bimaneeschen bodem onlstaan zijn, allen dragen trouwens min of meer een Bima-

neesche kleur, het minst wel de beide dierfabelen Mpdma udi-ra mudi (blz. 20)

en Mpdma sdhe (blz. 55).

Blz. 17 reg. 11. Ese Kölo; naar boven, naar Kölo dat op een berg ten noord-

oosten van de baai van Bima ligt.

Blz. 20 reg. 1. Voor udi-ra-mudi vgl. de Sprk. bij de Samenstellingen. De eigen-

lijke beteekenis van Sahada marimba, waarmede de buffel bedoeld wordt, is mij

onbekend.

Blz. 31 reg. 14. Mai tjitjompe, lao galu-ku dana tjompo, is een versje om het

einde van het verhaal te kennen te geven. Het kunstmatige ligt in de gelijkheid

der medeklinkers van (tji)tjompe en tjompo. Vgl. het Wdb. onder temba, III.

Blz. 35 reg. 20 v. o. Ama Metjo, een eigennaam, gevormd uit matja, tijger. Op

gelijke wijze zijn de overige, in dit verhaal voorkomende namen gevormd, nam : Ama
Seho van sdhe, buffel; Ama Bedo, van bada, neushoorn; Ama Gedjo van gadja, olifant;

Ama Barevoo van biruwa, beer, Ama Balu van bote, aap; bij Ama Kambeo is zoowel

aan het Bim. mbeè (bok) als aan het Mal. kambing te denken.

N°. VIII en N°. IX zijn aan het Maleisch ontleende verhalen. Het eerste moet

hetzelfde verhaal zijn, wat door Dr
. de Hollander genoemd wordt onder den titel hikayat

radja Djumdjumah dèngan anak isteri bagiuda of hikayal Maharadja AU; hel tweede

is de bekende hikayal Si-Miskin. De Bim. tekst is echter geen vertaling, de inhoud

der verhalen zijn mij in het Bimaneesch, uit het hoofd verteld geworden, wat tevens

de verklaring geeft van de bekortingen in de redactie en enkele afwijkingen van het

Maleische origineel, nam, van de Si-Miskin; den Maleischen tekst van het eerste

verhaal heb ik nooit onder de oogen gehad. De eigennamen zijn naar de Bim.

uitspraak opgeschreven.

IN°. X bevat de Bimaneesche vertaling van eenige stukjes uit D'. de Hollander's Maleisch

leesboek, welke aldaar respectievelijk betiteld zijn: De Aap en de Boomstam; De

Kluizenaar met de oliekruik; De Jager, het Hert, het Zwijn en de Tijger; De twee

Kooplieden, alsmede de fabel, welke de heer K. F. Holle in de verschillende talen

heeft doen overbrengen.

Deze stukken zijn voornamelijk daarom opgenomen, omdat er in de Spraakkunst

enkele malen op gewezen wordt ; het laatste stuk bovendien ter vergelijking met de

vertaling in het Kólosch dialect. Aan de taal dezer stukken is overigens wel te zien

dat zij niet oorspronkelijk zijn, blz. 80 reg. 5 v. o. bevat zelfs een bepaalde fout, nam.

ba supu na-èda-ku voor ba supu èda-na, welke door het Maleische sèbab di-lihat-nja

veroorzaakt is.

N°- XI en N°. XII zijn oorspronkelijke Bimaneesche geschriften, zij het ook onder

sterken invloed van Maleische geschriften, het eerste geheel, het tweede grootendeels

in gebonden stijl. Als zoodanig schijnen zij geheel alleen te staan; ook heeft men

mij verzekerd dat beide, door denzelfden schrijver gedurende de regeering van Sultan

'Abdu' 1'aziz vervaardigd zijn.



BIMAiyEESCIIE TEXTEN. 121

N°- XI heeft geheel den vorm van een Maleische sjair. Slechts losse Waden van

een met Arabische karakters geschreven handschrift heb ik van dit gedicht machtig

kunnen worden, toch is uil deze fragmenten wel op te maken, dat een eigenlijke

logische volgorde in het gedicht ontbreekt; men treft er vermaningen in aan, voorts

klachten over zeden bederf meestal ten opzichte van een onbepaalden tweeden persoon,

beschrijvingen van de hel en de helsche straffen en van den hemel ; verder verklaringen

van eenige Arabische termen en nok nog de voorschriften omtrent de wasschingen,

het gebed enz. De taal is, afgezien van enkele dichterlijke vrijheden en van het

gebruik van eenige minder gewone of verouderde woorden, goed Bimaneesch en niet

moeielijk te verstaan.

N°. XII is groolendeels in den sjairvorm geschreven, voor een deel ook in proza,

daarvan nadert evenwel wederom een gedeelte de gebonden rede. Oorspronkelijk is

het rijm aan de Bimaneezen onbekend, echter kennen zij een soort alliteratie; vgl.

het Wdb. s. v. temba, als ook ]N°. XIII der teksten. Op meer vrije wijze wordt van

dezen vorm hier, in een gedeelte van het proza, gebruik gemaakt, nam. van blz 98

reg. 21 tot blz. 99 reg. 18. Meestal wordt in een nazin één woord aangetroffen

dat dezelfde medeklinkers heeft als een uit den voorzin, bijv. ba waü-mu bumi renda,

mu-ndha-ndha rindi; somwijlen treft men ook meer van zulke woorden aan, bijv. ba

waü-mu boru-sa, mu-kalari mpara baro ro biri ro kaböro. Nog komt in dit gedicht

een vermenging van den sjair- en den lemba-vorm voor, hetzij zoo, dat de slotwoorden

der vier regels niet op elkander rijmen maar gelijke medeklinkers hebben, bijv. de

woorden rusu, rase, raso en reso, blz. 102 reg. 25 vlg., hetzij zoo, dat de slotwoorden

zoowel rijmen als gelijk van medeklinkers zijn, bijv. blz. 95 reg. 22 v. o. vgl.

Het gedicht bevat godsdienstige vermaningen en klachten over ongodsdiensligheid

enz. zonder veel volgorde aaneengevoegd. Over het geheel staat dit werk in stijl be-

neden het vorige; vooral waar de femba-\orm aangewend is, valt het dikwijls moeielijk

eenigen zin in de woorden te ontdekken, en ook waar de sjairvorm gebezigd is, moet

dikwijls een niets beteekenende eigennaam als rijmwoord dienst doen. Het hand-

schrift was met Arabische karakters geschreven; het slot ontbreekt.

Blz. 85 reg. 9. Mu-ngdha-ku londe ede; het gebruik van ede tot bepaling vaneen

zin na een finiet werkwoord is geen zuiver Bimaneesch, doch door Maleischen invloed

veroorzaakt.

Blz. 83 reg. 20. Ra-longge Ui. zoo lang in de longge gezet, totdat hij als 't ware

week geworden is.

Blz. 83 reg. 37. Hardm pala ede voor indo kapo hardm (of mahardm) pala ede,

wat betreft het verboden zijn.

Blz. 84 reg. 19 en 18. v. o. tampöde-mpöde-na enz. In het hds. stonden deze

woorden, op dezelfde wijze als in den tekst, onder aan den voet van eene bladzijde

geschreven. Blijkbaar zijn twee regels ineen geloopen, de tweede moet met sa-mena-na

begonnen zijn, het slot van den eersten en daarmede hel rijmwoord zijn verloren

gegaan.

Blz. 84 reg. 15. v. o. Kapóro kapae zonder ma, dewijl deze woorden niet het
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subst. eli bepalen, doch eene adverbiale bepaling van het samengestelde werkwoord

ntau eli uitmaken.

Blz. 84 reg. 10. v. o. Wati-da mangdha, voor wati-da ngdha-na, in dergelijke

constructies moet wdra als verzwegen beschouwd worden.

Blz. 84 reg. 7. v. o. Daa dahu mabune-ra-lji is een eenigszins gewrongen constructie

voor bune-ra-lji daa dahu (kai). Deze constructie zal wel gevormd zijn naar analogie

van die van het als absolulivum gebezigde verbale substantief, indien het subject

vooraf gaat.

Blz. 84 reg. o v. o. Kanggitja ro kangqio enz. Het met nadruk als subject

vooropplaatsen der woorden kanggitja en kanggio is hier alleen geschied om nloi als

rijmwoord voor mpoi aan het einde te kunnen plaatsen.

Blz. 86 reg. 15. Sorga mandai ruu-na, de hemel, welke (anders) hun lot (deel)

zou zijn.

Blz. 86 reg. 17. Wali pala èda-na voor èda-mu, een dergelijke overgang van den

tweeden persoon in den derden is niet ongewoon.

Blz. 86 reg. 8 v. o. Voor mu-dahu is waarschijnlijk da mu-dahu te lezen.

Blz. 88 reg. 15. fnantjawa staat hier voor amantjawa (zuster), de schrijver zag in

de eerste twee lettergrepen het woord ama, vader, en vond dit minder geschikt om
een vrouwelijke familiebetrekking aan te duiden en veranderde daarom ama in ina

(moeder). De eigenlijke afleiding van amanljawa is duister, vergelijkt men amaniya

(broeder) dan ligt het vermoeden voor de hand dat in de laatste lettergrepen woorden

voor vrouwelijk en mannelijk schuilen ; ama zou een verbaslering van ana kunnen

zijn, vgl. Bug. and worowane, broeder, Suinba ana wini, zuster. Bij de twee laatste

letlergrepen van amanljawa is wellicht Fidji. alewa, Bal. luwa, te vergelijken (vgl.

voor de klinkers Mak. ewa, Bim. levoa, tegenover Jav. laivan, en zie de Sprk. omtrent

s of ntj voor een oorspronkelijke /). De laatste lettergrepen van amaniya zijn wel-

licht een verbastering van het woord dat in bet Daj. halm, en het Niasch matua,

luidt, zeer dikwijls heeft het Bim. i voor u.

Blz. 88 reg. 6 v. o. Kantjèko ro kanluku-nlóko mu-nggdhi. Kanljèko en kantuku-

ntèko zijn adverbiale bepalingen van nggdhi; de plaatsing voorop is eene dichterlijke

vrijheid. Nggdhi hier zooveel als bitjdra.

Blz. 88 reg. 4 v. o. Mahurahara is hier deelwoord: in onrust zijnde.

Blz, 89 reg. 18. Made wii, bij den dood achterlaten ; de volgorde der woorden

is door het rijm geboden.

Blz. 89 reg. 24. Kapöro köne daa mapatu, het is mogelijk mapalu als bepaling van

het subst. kapöro op te vatten; meer gewoon zoude evenwel de constructie köne

daa na-patu zijn.

Blz. 90 reg. 17. Karai dja mpa mpudu, deze opeenvolging van woorden is in ge-

woon Bimaneesch onmogelijk, óf mpa, óf mpudu zou moeten vervallen.

Blz. 90 reg. 18. Sangge-sangge enz. De zin van deze en der drie volgende regels

is niet zeer duidelijk. Tureli Nggampo is een der titels van den Sultan, qddli bitjdra

is een mooie uitdrukking voor ruma-l bitjdra. Omtrent Sultan mantau uma djati ver-
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gelijke men de Aant. bij blz. 15 reg. 25. Wegens het vermelden van dezen vorst,

vermeen ik dat onder buku, de wetboeken moeten verslaan worden en de beteekenis

van het geheel deze is: Zoo dikwijls dat, wat in de wetboeken gezegd is, door hen

(nam. zij, over wie boven gesproken is) vermeld moet worden, waarmede bedoeld wordt

de gezegden der vroegere vorsten rijksbestierders, (in het bijzonder) van Sullen man-

tan uma djati, den vader van Sultan mawaa padju, zeggen zij dat het 't gezegde

der wetboeken is, terwijl de hartstocht (daarentegen) hun wetboek is Ede, reg. 18

bepaalt het subst ndai nuntu.

Blz. 91 reg. 5. Wdra mpara beteekent hier: voorts, zoo ook reg. 8. Vgl. de

Aant. bij blz. 16. reg. 16.

Blz. 91 reg. 4. Voor isi hadju is wel te lezen isi wuwa, of wuwa hadju. Mèngi

staat voor na-mèngi.

Blz. 91 reg. 6. Sa-riwu voor sa-riwu ori.

Blz. 91 reg. 25. Mabura kakiti ro kakila is als een samengesteld woord te

beschouwen : wier schitteren en glinsteren wit is, welke schilleren met witlen

glans.

Blz. 91 reg. 16 v. o. Sundusin en istabraqin vgl. Mak. sunduseng en islabrakeng,

vgl. H. N. van der Tuuk. Taalk. Aant. enz. Bat. Leesb. pag. 199.

Blz. 91 reg. 2 v. o. Bunga-na maljura-ljwa wegens het rijm voor matjura-tjwa

25. Na-waü-du horu voor waü-du horu, nadat geholpen hebben.

16 v. o. Het rijmwoord van dezen regel ontbrak in het hds.

4. Sa-niki-niki maupa wela-na = sa-niki-niki rade.

6o Salando-ku ba ita is eene in de gewone taal ongebruikelijk ver-

korting van ta-salando-ku ba ita.

Blz. 95 reg. 20 en 19 v. o. Pai na-ngawa-sa la Hido lao sodi-ku dei la üadu,

verondersteld dat Hido het wil (kennen), laat hij hét dan aan Hadu gaan vragen. De

eigennamen hier en meestal ook later in dit gedicht, staan alleen voor het rijm zon-

der verdere beteekenis.

Blz. 95 reg. 14 v. o. en vlg. „Asjhadu" ede enz.: (het woord) asjhadu is alge-

meen, van (de woorden) an la ildha is veel verkeerd, (de woorden) illd 'llahu zijn

geheel dooreen geward. De beteekenis schijnt te zijn dat de geloofsbelijdenis door

de meesten niet voldoende gekend wordt. Er is hier evenwel minder op den zin

dan op den vorm te letten, aangezien de slotwoorden zoo wel rijmen als gelijke

medeklinkers hebben. Wal met mantjora-ntjora (reg. 11 v. o.) bedoeld wordt, is niet

duidelijk, ntjora beleekenl: tegen iets aanhonzen, dus mogelijk : overal tegenaanbonzend,

onvast, onzeker.

Blz. 95 reg. 10 v. o. Sjahadat voor doü masjahadat^ even als blz. 96 reg. 7. ngadji

kitdb voor doü mangadji kitdb enz.

Blz. 95 reg. 7 v. o. Di afi naraka ndai ma/wda, di aft naraka is hier, niettegen-

staande de praepositie als het subject te beschouwen, zie de Sprk.

Blz. 95 reg. 4 v. o. Tarambeyo, hier zooveel als uitgesteld.

bunga-na.

Blz. 92 reg.

Blz. 92 reg.

Blz. 95 reg.

Blz. 95 reg.
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Blz. 96 reg. 12. Wat amara wil zeggen is onzeker; een Bimaneesch woord schijnt

het niet te zijn, wellicht het Arab. imarat.

Blz. 96 reg. 18. Neè weya-la taho-na ndai kanggdhi z. v. a. wij zouden wenschen

dat zijn goedzijn te vermelden was.

Blz. 96 reg. 22. Kalaho-ku ruwa-na, z. v. a. ndai kalaho-ku, zij moeten verbeterd

worden, naar het heel.

Blz. 96 reg. 51 en vlg. Sadja enz. Deze regels kunnen niet anders beteekenden dan

:

Werkelijk jammer van het land Bima, dat uitgespannen opgehangen is, verondersteld

dat hel in een lodjong (soort bak) gedaan wilde worden, dan zou het, onmogelijk

aangemoedigd kunnen worden. Veel zin valt daarin niet Ie ontdekken. De uitdrukking

wodja ro samba-na ndai waü — — — , mei de beteekenis van: het is onmogelijk, is

niet ongewoon; een verklaring kan er evenwel niet van gegeven worden.

Blz. 97 reg. 6 en 7. Lao e/e en lao di doelen op de richting van en naar Mekkah.

Blz. 97 reg. 21 vlg. Kapo nggdra enz. Men kan aannemen, dat de nazin begint

bij de woorden pulu ro kalo-na (reg. 23). In plaats van kamböto-ku was kamböto-sa

(of sara) juister geweest, dewijl hel nog afhangt van het voorafgaande nggdra.

Blz. 97 reg. 51. Mu-wau-du sake weya waqlu-na, gij hebt Hem zijne tijden belooft,

nam : gij hebt Hem beloolt op de bepaalde tijden te bidden.

Blz. 97 reg. 7 en 6 v. o. De vertaling der Arabische woorden asad en dzib is

onjuist, doch kon moeielijk anders, daar de leeuw en de wolf op Bima ook niet bij

name bekend zijn.

Blz. 98 reg. 1 en 2. Mamatji en matjaba zijn naar den zin adverbiale bepalingen van

na-ngqdhi, maar zijn geconstrueerd als bepalingen van hel subt: nggdhi [nabi-nabi).

Blz. 98 reg. 25 vlg. Omtrent de in de volgende regelen vermelde waardigheids

bekleeders vgl. van de Aant. op blz. 16 reg. 6. De Bumi Renda (plaatsnaam) is

aanvoerder der krijgsmacht in oorlogstijd; over de drie Bumi Parisi zie het Wdb.

de beteekenis van parisi is niet bekend. Bij dit gedeelle, waar de temba-worm aangewend

is, is meer op den vorm dan op den zin der woorden te letten.

Blz. 98 reg. 5 v. o Kintjo-kantjo beteekent denkelijk eene, anders niet gebruikelijke

reduplicatie van kantjo.

Blz. 98 reg. 15 v. o. bè-bè mena-na mpara nam: neè-mu, doel gij al wat gij maar wilt.

Blz. 98 reg. 1 v. o. Matadeo-deo, wellicht een plaatselijke variatie van het gewone

mataleo-teo.

Blz. 99. reg. 11 Na-waü-ra ntasa wuwa sawo, ede-o ampo na-sowo. Dit wordt op

de volgende wijze verklaard. De satvoboomen, die bij de Sultanswoning staan, waren,

toen dit geschrift opgesteld werd, nog zeer jong, en tevens was de tegenwoordige

vorst nog minderjarig, terwijl de vorige overleden was; met bovenstaande woorden

wordt nu te kennen gegeven, dat alles beter zal zijn, wanneer de vorst zelve de

regeering zal aanvaard hebben. Tijdens de minderjarigheid van den Sultan was de macht

geheel in handen van den Rijksbestierder la Sawi Dae Manasa, die ook de Arabische naam

Ahmad droeg; vgl. de Aant. bij blz. 16 reg. 2. Deze schijnt zeer gehaat geweest te zijn ;

hij is bedoeld met la Sawi reg. 12; ook reg. 16 v. o. vgl. zien op denzelfden persoon.
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Blz. 99 reg. 5 v. o. Ndai sikasa voor ndai sikasa kai. Mataragantu-ganlu = magantu-

gantu, met het Maleisclie prefix ter.

Blz. 99 reg. 4 v. o. volg. Vgl. de Aant. bij blz. 98 reg. 25.

Blz, 99 reg. 1 v. o. Het eerste ndai is = nde, nde pala, maar. Salimu was de

naam van een persoon, die djuru-kunlji bij den rijksbestierder was en veel invloed had.

Pande Lemo-lemo, de smeden van Lemo-lemo zijn op Bima zeer gezien. Men verklaart

den geheelen regel als Ie beleekenen : maar Salimu gedraagt zich als ware hij een

smid van Lemo-lemo.

Blz. 100 reg. 5. De bata djuru is met den bata nggampo aan de beide bumi luma

voor de rechtszaken toegevoegd.

Blz. 100 reg. 7. Voor ra-waü djoro is wellicht te lezen ba waü djoro; de zin

wordt er overigens niet veel helderder door, djoro wil wellicht zeggen : op het punt

zijn van te vallen.

Blz. 100 reg. 12. De beteekenis van doda was aan iedereen onbekend,

Blz. 110 reg. 20. Bare, naam van een plaats in Bima.

Blz. 100 reg. 10 v. o. vlg. Met den amkoda, later ook met den djuru-mudi wordt

wederom de bovengenoemde la Sawi bedoeld, (men denke aan de beteekenis van sawi),

meestal onder gefingeerde namen, een enkele maal evenwel (blz. 101 reg. 9 en reg.

9 v. o.) wordt hij onder zijn waren naam vermeld.

Het gebruik van dadi na woorden als: zeggen enz. (vgl. ook reg. 12 v. o.) is ter

hoofdplaatse niet in zwang. Dit gebruik van dadi is niet te verwanen met dat,

tegenwoordig ook dialectisch, in den zin van ndai; in dat geval zou in plaats van ndadi

lao, ndadi malao moeten staan. Nu staat lao voor na-lao, gelijk boven (reg. 12 v.

o.), lowa voor na-lowa.

Une doü maweli waii kone ra-fada, zien op de gretigheid, waarmede la Sawi

zich het bestuur heeft toegeëigend.

Blz. 101 reg. 4 v. o. Hier wordt met den anakoda, de overleden Sultan

bedoeld.

Blz. 102 reg. 21. Kadee geeft hier geen zin, wellicht te lezen kasi; zoo ook

reg. 10 v. o. waar het werkwoord geheel ontbreekt.

Blz. 102 reg. 18 v. o. Een bumi rusi is niet bekend.

Blz. 102 reg. 16 v. o. De bumi tjenggu behoort tot de bumi nae.

Blz 104 reg. 1. De twee beteekenissen, die hier aan het Arabisch woord jatim

toegeschreven worden, behooren eigenlijk alleen aan het Bimaneesche kasipahu.

Blz. 105 reg. 11 v. o. Midjo is, ter hoofdplaatse althans, niet bekend. De schrijver

bedoelt er blijkbaar een synoniem van djadja mede. Mogelijk is djadja ro midjo

een door den schrijver nieuw gevormde samenstelling.

Blz. 105 reg. 8 v. o. vgl. Kira-kira waü-ku pai-sa dei hawo kore, men overwege

(eene zaak) eerst, bijv. in de schaduw van een kore-boom. Kananu waü-ku madlu-dlu,

men bedenke eerst wat net is. Wdli nöno, wegens het rijm voor nöno wdli.

Blz. 106 reg. 6. Wdri nam: wdri weki. Sa-lela mpori, reg. 7 ziet op de geringheid

der punten van verschil.



126 BIMANEESCHE TEXTEN.

Blz. 106 reg. 16. Het handschrift bevatte nog op een zeer geschonden bladzijde

eenige fragmenten van het gedicht, van te weinig belang om hier mede te deelen.

N°. XIII beval eene verzameling ravoa of liedjes, welke gewoonlijk met begeleiding

van de inlandsche viool gezongen worden. Een ravoa bestaat regelmatig uit drie

voeten, doch het aantal lettergrepen in eiken voet is even onregelmatig als in de Bugi-

neesche dong. Gewoonlijk beval de eerste voet 10. soms ook 11, 12 of 15 lettergrepen,

de iweede van 9 tot 15, de derde van 10 tot 15 lettergrepen. Meestal volgt

op de ravoa, de temba, vgl. het Wdb. De temba heeft, wat den inhoud betreft, geen

verband met de raiva en kan dan ook willekeurig bij verschillenden aangebracht

worden.

De hier uitgegeven rawa zijn door mij uit den mond van een inlandschen zanger

opgeschreven.

Blz. 106 reg. 11 v. o. Sama mee, zij zijn beiden even zwart van vel, sama nae

ngina, zij zijn beiden evenzeer aan elkander gewend.

Blz, 106 reg. 5 v. o. Taho-si ivöko-n doü ndai la/d weid. Si = sa II, ndai takt

voeki voor ndai tak* kai weki.

Blz. 106 reg. 1 v. o. Hier heeft de temba een eenigszins afwijkenden vorm, nam:

van vier woorden die slechts Iwee aan twee volkomen gelijk en overigens slechls

gedeeltelijk gelijk van medeklinkers zijn nam: edu, ade en mada, made.

Blz. 107 reg. 1. Na-kahara-du enz. te verslaan is köne na-kahara-du.

Blz. 107 reg. 6. Matjenlji rade, (hoewel reeds) dicht bij het graf zijnde.

Blz. 107 reg. 8. Tjaü hier concreet: geliefde.

Blz. 107 reg. 15. Made, hier voor doü mamade.

Blz. 107 reg. 14. Di pila ivadu, ter plaatse, waar een steen (boven ons) komt

te liggen.

Blz. 107 reg. 7 v. o. Ngodu voor doü siwe mangodu. Ndanda, in volgorde, de

eene na de andere,

Blz. 108 reg. 5. Tjaü, hier wederom concreet, zoo ook reg. 1 v. o.

Blz. 108 reg. 12 v. o. Papa pai-sa =pai-sa: papa alleen is zonder beteekenis.

Blz. 108 reg. 9 v. o. Kale wil hier zeggen : iemand die een tulband draagt, een hadji.

Blz. 108 reg. 7 v. o. Sangiya is de inheemsche naam van het eiland Goenoeng Api.

Blz. 108 reg. 5 v. o. Katöho nahu, laat het mij maar slecht gaan.

Blz. 108 reg. 4 v. o. Pili-na luta z. v. a. köne na-pili tuta.

Blz. 109 reg. 4. Donda kai rewo, daarom pleeg (ik) ver te gaan.

Blz. 109 reg. 7. Rada-ku nahu, wordt verklaard als: bune sanlika nahu, als of

ik ware. Een woord rada in deze beteekenis is mij elders evenwel niet voorgekomen.

Had rada de gewone beteekenis van : overtreffen , dan moest de zin luiden : na-rada-

ku nahu ba ana enz.

Blz. 109 reg. 9 v. o. Pdhu di nggömi, di slaat voor het meer gewone ba, dus z.

v. a. pdhu-mu.

Blz. 109 reg. 1 v. o. Wii kanlero, opgehangen laten, z. v. a. zich om iemand niet

bekommeren.
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Blz. 110 reg. 2. Voor mbonlo is hado in gedachten in te voegen; de zin is dus:

het bewegen van de bibit is liet bewegen van (wordt veroorzaakt door) het uittrekken

en weer planten. Eveneens is hado te denken vóór madalantu reg. o.

Illz. 110 reg. 4. Wunla nlowa manloi wordt verklaard als te zinspelen op een geliefde,

zoodat de zin zou zijn: ongedeerd keer (ik tot de) vroegere geliefde terug.

N°- XIV beval twee stukken in het dialect van Kölo, welke door mij opgeschreven

zijn. Het eerste is een vertaling van de onder IS . 10 opgenomen fabel. Het tweede

is een vrij onbeholpen oorspronkelijk (namelijk niet vertaald) verhaal. Het was mij

niet mogelijk meer Ie verkrijgen.

Blz. 110 reg. 9 v. o. In de eerste twee regels treden twee personen sprekende

op, namelijk een vrouw, Wonlja Mbinlja genaamd, en iemand, die bezig is een vaartuig

van den vorst te herstellen.

Blz. 110 reg. 6, v. o. Amanljawa ntjore z. v. a. zuster van vele (broeders).

Blz. 111 reg. 10 Kaden, dat in de lijst der Kölosche woorden overgeslagen is, =
Bim. döo. Kasipdhu is de haan die boven Hamya Duu genoemd is.

Makassar,

September 1894. J. C. G. JONKER.
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Blz. 6 reg. 23 v. o. Voor subhanahu lees: subhanahu.

Voor nggdra na-lima mpuru ringgi lees: nggdra na-lima mpuru

ringgi-sa.

Na malaho zijn uitgevallen : mandinga labo na-kaharus.

v. o. Na doü siwe zijn uitgevallen: mangdha ba sura nika. Upa

ori kai-na : dama ro tudu-ku marakani doü möne ro doü siwe.

v. o. Na kombi zijn uitgevallen: na-pdhu marakani-ku komlri.

Voor Aka lees : Ake.

Voor mu-èda weya-ku lees : mu-èda iveya kudu.

v. o. De punt na nggdra na-supu-sa is in een komma te veranderen.

v. o. Voor nggd lees : nggdhi.

Voor huküm lees: hukum.

v. o. Voor mdpma lees : mpdma.

v. o. De komma na wdli moet vervallen.

v. o. Voor morfaba(f) lees : morlaba{t).

6 reg. 23

8 » 4.

8 » 28.

8 » 1

9 i) 2

14 » 10.

14 » 14.

14 » 21

14 i) 9

16 » 15.

17 f) 4

91 » 2

92 4
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VOORBERICHT.

De voorbeelden in deze Bimaneesehe Spraakkunst zijn (afgezien van die in liet

gedeelte over het Klankstelsel handelende) bijna uitsluitend aan de Teksten ontleend.

Het eerste der cijfers achter de voorbeelden duidt de bladzijde, het tweede den regel

aan, waarop die aangehaalde plaatsen in de Teksten voorkomen.

Een Romeinsch cijfer, dat eene enkele maal na een voorbeeld staat, duidt aan dat

de plaats genomen is uit het handschrift, waarnaar het met dat cijfer benoemde

gedeelte der Teksten is uitgegeven, maar dat het geheel te bedorven was om in de

gedrukte Teksten op te nemen. Dikwijls is het in de Aanteekeningen achter de

Teksten te vinden. Gewoonlijk heb ik een groot aantal voorbeelden gegeven. Zoo

dit nog verontschuldiging behoeft, heb ik slechts te wijzen op de gesteldheid dei-

Teksten, welke of aan meest zeer corrupte handschriften ontleend zijn, of door mij,

volgens het gehoor, opgeschreven zijn, gelijk dat in de Aanteekeningen vermeld is.

Alleen door de overeenstemming in grammaticale behandeling van vele plaatsen uit

verschillende deelen der Teksten genomen, kon dus volkomen zekerheid verkregen

worden. In een geval als bijv. dat, wat in § 78 behandeld wordt, dient het groot

aantal voorbeelden tevens om de volkomen gelijkheid in het gebruik van waü-ra,

waü-du enz. te bewijzen. Ten slotte meende ik ook, door het behandelen van een

groot aantal plaatsen, mij van eene vertaling der Teksten in hun geheel te kunnen

ontslagen rekenen. Aan het slot der Spraakkunst is voor het gemak eefte opgave

gegeven der plaatsen, welke en waar zij behandeld zijn.

Het zal wel onnoodig zijn te zeggen, dat de vertaling der voorbeelden dikmaals min

of meer gewrongen moest zijn, omdat bij eene meer vrije overzetting het karak-

teristieke van den zinbouw geheel verloren zou gaan.

Omtrent de transscriptie heb ik, behalve hetgeen in het eerste gedeelte der

Spraakkunst daarvan gezegd wordt, alleen nog het volgende op te merken. De

samengestelde woorden zijn in den regel niet vormelijk als zoodanig aangeduid. Dit

is vooral geschied om redenen van praktischen aard. Door de groote geneigdheid

toch, welke het Binianeesch vertoont voor het samenstellen van verschillende woorden,

bijv. het werkwoord met de bijwoorden enz., zou het aantal verbindingsteekens,

vooral in de teksten, te groot zijn geworden. Trouwens de Bimanees-zelf duidt in

Arabisch schrift eene samenstelling ook niet vormelijk aan.



II VOORBERICHT.

Sa, in de beteekenis van »één" en waar het de functie van eene praepositie vervult,

heb ik geschreven als sa-, in tegenstelling van het prefix sa. Dus: sa-mbaa, één

jaar; sa-póda-na, naar waarheid.

Alleen als het woord, waarvoor sa in bovengenoemde functiën voorkomt, niet meer

in afzonderlijk gebruik is, staat sa met het volgende aaneengeschreven, bijv. sabune.

Zoo ook, als voor sa nog het prefix ma komt; dus: masambaa, masapöda-na, omdat

masa-mbaa mogelijk aanleiding tot verwarring zou kunnen geven met het woord

masa. Om dezelfde reden is geschreven: maraweha naast ra-weha; madaraka naast

da raka.

Ten slotte zij in herinnering gebracht, dat ik hier te Makassar voor de vergelijking

slechts van die talen gebruik kon maken, van welke de hulpmiddelen meer algemeen

toegankelijk zijn.

Makassar, 15 Oktober 1896. J. C. G. JONKER.
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. 45. Deelw. met ma afgeleid van een kwalificatief werkw. als bepaling van een subst., enz... 68

» 46. Ma voor verbale composita 68

• 47. Deelw. met ma ter uitdrukking van eene relatieve zinsnede. Deelw. met ma na èda... 69

Aanm. Andere constructie na èda 70

» 48. Ma bij synoniemen 70

• 49, Pers. voornw. als direct object van een deelw. met ma 70

» 50. Plaats van het deelw. met ma 71

» 51. Deelw. van het imperf. voor dat van het perf 73

. 52. Ma verzwegen 73

Aanm. Nemba mbbto-mböto, kangampu mböto-mbölo 74

• 53. Ma niet verzwegen bij de verbaaladjectieven. Verbaal subst. al of niet voorafgegaan

door labo of mandinga labo voor deelw. met ma 75

» 54. Deelw. met ma als praedicaat 76

Aanm. Wunga ter uitdrukking van onze praedicatief gebezigde deelwoorden 76

• 55. Deelw. met ma als subject bij wdra, enz 77

• 56. Deelw. met ma, afgeleid van een kwalificatief werkw. als subst. gebezigd 77

Aanm. Subst. voor een deelw. met ma verzwegen 79

• 57. Deelw. met ma, in plaats van verbaal subst. ter uitdrukking van den infinitief 79

• 58. Ma voor substantieven 79

59. Ma voor telwoorden 80

• 60. Ma voor sommige bijwoorden en voorzetsels 82

» 61. Ma voor woorden met passieven zin

62. Het participium passivum imperf 85

Aanm. Het Bim. ma vergeleken met hetzelfde prefix in de verwante talen 86

Aanm. II. Ma in het Kólosch 87
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R a a o f r a.

% 63. Raa of ra, gevolgd door een verbaal woord vormt substantieven 87

• 64. Raa (ra), voor elk verbaal woord, vormt het verbale subst. van het perf 87

• 65 Subst. met raa (ra) afgeleid van een trans, werkw., in de beteekenis van een zelfstandig

gebezigd verleden deelwoord: Uitdrukking van den agens. Aangehechte verkorte pers.

voornw * 88

• 66. Het subst. met raa ter bepaling van een ander subst., enz. Uitdrukking van den agens

en van de ontkenning 89

• 67. Subst. met raa tot aanvulling van het praedicaat en als absolutivum 91

• 68. Subst. met raa als praedicaat 92

Aanm. Wdra verzwegen voor het subst. met raa 93

» 69. Raa voor synoniemen 93

• 70. Subst. met raa somtijds met duratieve beteekenis 93

• 71. Raa bij enkele adverbiale uitdrukkingen 94

• 72. Vorming van het actieve deelwoord van het pert 94

• 73. Actief deelw. van het perf. ter bepaling van subst., enz. Dit deelw. nooit in plaats van

een nevenzin gebezigd 94

74. Actief deelw. van het perf. als subject, enz., en als praedicaat 96

• 75. Synoniemen. Bijzondere vorm van het actieve deelw. van het perf. van enkele kwali-

ficalieve werkw " 96

• 76. Raa voor substantieven 97

Aanm. I. Raa bij subst. zonder dat een praeteritum bedoeld is 97

Aanm. II. Verklaring van raa 98

Waü.

§ 77. Waü als afzonderlijk woord 99

• 78. Verbaal subst. met waü als absolutivum 99

• 79. De bij het subst. met waü behoorende hoofdzin. Uitdrukking en verzwijging van den agens. 101

Aanm. Waü oorspronkelijk een intrans. werkw. Substantiefwaarde van waü-pu 102

• 80. Waü in de finiete vormen van het perf. 102

Aanm. De finiete vormen van het perf. soms door weglating van het verkorte voornw

.

in vorm gelijk aan het subst. met waü 102

• 81. Verbaal subst. van het perf. met waü. Twee wijzen ter uitdrukking van den den agens. 103

Aanm. Verklaring der vormen van het verbaal subst. en van de finiete vormen van bet

perfectum 104

» 82. Verleden deelw. met waü in verschillende vormen 105

Aanm. Verklaring dier vormen 106

• 83. Actief deelw. van het perf. met waü 106

• 84. Gelijkheid in en verschil van beteekenis der subst. met raa en waü 107

Aanm. Ra voor waü 108

» 85. Ontbinding van het actieve deelw. met waü in een finieten zin 108

Aanm. Over de oorspronkelijke beteekenis van waü 109

Aanm. II. Waü daa-pu 110

N dai (nee).

• 86. Ndai (ndei, nde, ndi) of nee blijft steeds een afzonderlijk woord 110

87. Ndai voor het verbale subst. en voor het deelw. met ma 111

• 88 Passieve vorm met ndai ter bepaling van een subst., enz. Ndai verzwegen. 111

• 89. Actieve vorm met ndai ter bepaling van een subst., enz. Ndai verzwegen 113

• 90. Passieve vorm met ndai ter uitdrukking van onzen infinitief met «om te", na een

transitief werkwoord 113

Aanm. Beide verba hebben agens en object gemeen 114
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§ 91. Aclieve vorm met ndai ter uitdrukking van den infinitief met «om te" na een transitief

werkw. Ndai verzwegen 114

Aanm. Verb. subst. voor den actieven vorm met ndai 115

» 92. Passieve en actieve vorm met ndai ter uitdrukking van den infinitief na een inlrans.

werkw. Ndai verzwegen 115

» 93. Ndai na wdra (-ka, enz.) 116

Aanm. Andere verklaring der uitdrukking 117

• 94. hdai na wddji, hara, suna, patu en pehe 117

» 95. Ndai na wat

i

119

> 96. Ndai na ndawi, weha, bne en tao 120

• 97. Verbaal subst. met ndai als passieve infinitief na lao, ngawa, enz 120

Aanm. Over het verzwijgen van ndai in bovengenoemd geval 121

» 98. De passieve vorm niet ndai als praedicaat 121

• 99. De passieve vorm met ndai kan voor het durativum zijn wat de suhst. met raa en

waü zijn voor hel perfectum 122

' 100. Ndai in bovengenoemd geval verzwegen Over de uitdrukking van de ontkenning. . .

.

123

» 101. Passieve vorm met ndai als passieve imperatief 123

• 102. De actieve vorm met ndai als praedicaat 124

• 103. Ndai in bovengenoemd geval verzwegen 125

• 104. Andere wijze om nadruk op het subject of object te leggen. Verplicht gebruik der

vormen met ndai na ake, ede, au, tjoü enz 125

Aanm. Bepaling van het praedicaat na au en tjoü door de aanwz. voornw 127

» 105. De vormen met ndai na de volledige pers. voornw 127

Aanm. Over de constructie nahu (enz.) neè 128

» 106. De passieve vorm met ndai als subst. buiten het eigenlijke zinsverband. Ndai verzwegen 128

» 107. De passieve vorm met ndai als object en na sa-rnena-na, enz 129

» 108. De actieve vorm met ndai als subst. buiten het eigenlijke zinsverband en na sa-mena-na,

enz. Ndai verzwegen 130

Aanm. De buiten het eigenlijk zinsverband geplaatste subst. met ndai bepaald door ede. 131

• 109. De actieve en passieve vorm met ndai als subject na wdra, mbbto enz. alsook na lai-na.

Ndai verzwegen 131

Aanm. Over de uitdrukking sama malao ndai 135

110. Over het gebruik der vormen met ndai ter bepaling van een subst., dat optreedt als

subject van wdra, mbbto, enz 135

Aanm. I. Malai-na-sa — ndai 136

Aanm. II. De substantiefwaarde der vormen met ndai. Waar ndai in 't algemeen als

verzwegen is te beschouwen. Verhouding tot hel parlic. passivum imperfectum 136

• 111. Uitdrukking van den agens bij den passieven vorm met ndai. Ndai bij synoniemen.

De aanhechting van het verkort voornw. als direct of indirect object. Over vreemde

woorden als hardm. De vormen met ndai van ngawa, tjaü, waü en lowa vormen

eene samenstelling met het volgende verbale subst. De vormen met ndai met de

beteekenis van het perf. Uitdrukking der uitvoerbaarheid 138

» 112. Ndai voor subst 140

Aanm. Ndai met subst. voor den actieven vorm met ndai 143

• 113. Ndai met subst. als attribuut zonder gerundieve beteekenis 143

' 114. Ndadi met de beteekenis van ndai 143

Aanm. Verklaring van ndai en neè 144

Aanm. II. Neè, ndai in de beteekenis van «overblijven" 146

Kai,

§ 115. Kai kan als aizonderlijk woord en in samenstelling 147
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§ 116. Kai gewoonlijk een afzonderlijk woord na de finiete en actief-deelwoordelijkc vormen,

alsmede na het verbale substantie! 147

• 117. Kai in bovengenoemd geval in samenstelling 148

• 118. Kai in samenstelling met de passieve deelwoordelij ke vormen 150

• 119. De met kai samengestelde deelwoordelijke vormen als attribuut 151

Aanm. Verbaal subst. voor den vorm met ndai en kai 152

• 120. De vormen met raa of ndai en kai als praedicaat 152

• 121. Dezelfde vormen als vooropgeplaatst subst., subject, enz 153

122. De vorm met ndai en kai in bepaalde gevallen lot uitdrukking van den infinitief 154

» 123. Kai als afzonderlijk woord bij de passieve deelwoordelijke vormen 156

• 124. Subst. met kai na de woorden: ba bau, ba bau supu-na, au of au supu-na, au haba(r),

au rawi, asa{l); asa{l)-na, ede asa(l)-na en ndadi au. Soms een eenvoudig verbaal

subst. gebezigd. Verzwijgen van het woord, dat naar de oorzaak vraagt of die uitdrukt. 156

Aanm. Bijzondere beteekenis van èda kai na woorden, die naar de oorzaak vragen... ICO

125. Subst. met kai na bune, bune pdhu-na, soms na sabune. Verbaal subst. voor het

subst. met kai , 160

• 126. Subst. met kai na ede en ede-ra in de beteekenis van «daarom", alsook na ede-ra

als voegwoordelijk bijwoord. Somtijds het eenvoudig verbaal subst. gebezigd. Ede-ra

verzwegen 161

Aanm. Over de waarde van een vorm als nggdhi kai — nggdhi 164

• 127. Ede mpara gewoonlijk met eenvoudig verbaal subst. geconstrueerd, zeldzamer met het

subst. met kai 164

Aanm. Over de constructie na ede-du (het is genoeg) en ede-ra = ede (dat) 165

• 128. Constructie met ndai en kai na patu 165

Aanm. Verklaring van den vorm 165

» 129. Kai met plaatselijke of tijdelijke beteekenis steeds in samenstelling met het verbale woord.

De constructie met kai dan steeds gebezigd als het woord, dat de plaats of den tijd

aanduidt, voorafgaat 166

130. De passieve deelwoordelijke vormen met kai in plaatselijke (tijdelijke) beteekenis ter

bepaling van een subst., enz 168

Aanm. Het prefix ma voor het subst. met kai 168

> 131. De passieve vormen met raa of ndai en kai in plaatselijke (tijdelijke) beteekenis als

praedicaat, subject, enz. Het subject soms door eene praepositie ingeleid 169

• 132. De passieve vorm met ndai en kai in bepaalde gevallen tol uitdrukking van den infinitief,

ook na wdra-ka, enz 169

• 133. De constructie met kai na bakai, bakai-kai, bakai-du, bè-bè-du, enz. Soms na ededei.

Zelden vervangen door een eenvoudig verbaal subst. Bè-ku bè-du (in de beteekenis «wat

ook")
'.

170

Aanm. Dezelfde constructie bij de andere bijwoorden van tijd 171

» 134. Constructie met kai of eenvoudig verbaal subst. na di ade 171

Aanm Verklaring der eerste conslructie 171

• 135. Kai in plaats van of tegelijk met de praeposities labo, ba en di (in figuurlijken zin).

Nae kai ade, enz., bae kai ade 171

» 136. Kai na kau, kanta en kateï 173

137. Mai ka-ra ndede-na, waü kai-na-ra, wati kai-pu, ndede-ra kai-na, tangdra kai.... 174

• 138. De agens bij de passieve vormen met kai. Plaats van het oorspronkelijk object. Kai

bij synoniemen. Kai als praeposilie verzwegen als de constructie met kai vereischt

wordt 174

• 139. Subst. met kai in meer concrete beteekenis 176

» 140. Kai bij niet-verbale woorden 177

Aanm. I. Vorm der telwoorden met kai en ma 177

Aanm. II. Verklaring van kai 177
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Labo.

§ 141. Labo in samenstelling 178

Wey a.

' 142. Weya, steeds in samenstelling, heeft betrekking op het indirect object 179

143. Weya met uitgedrukt indirect object. Weya soms verzwegen bij den actieven vorm

met ndai 179

• 144. Het indirect object verzwegen 180

Aanm. Weya in betrekking tot een direct object 181

» 145. Weya in betrekking tot een subst. of pers. voornw., dal in genitief-belrekking staat

tot het direct object. Plaats van het indirect object. Weya na èda, enz Het gebruik

van weya in deze gevallen niet noodzakelijk 181

Aanm. Over een passieven vorm met weya 184

» 146. Het indirect object stelt een dier, enz. voor 184

» 148. Weya in betrekking tot eene voorafgegane handeling 184

Aanm. I. Weya na intransitieven en na lowa 185

Aanm. II. Weya schijnbaar als afzonderlijk woord. Verklaring 186

DE IN ONBRUIK GERAAKTE PREFIXEN.

§ 149. De in onbruik geraakte prefixen in het algemeen 186

• 150. Het prefix ka... 186

Aanm. Eenige woorden waar de functie van ka duister is. Kali 189

• 151. Het prefix ta. 190

Aanm. Ta bij substantieven 191

• 152. Het prefix sa 191

» 153. Het prefix pa 193

Aanm. Pa bij adjectieven 194

» 154. De voorgevoegde neusklank 194

Aanm. De enkele nasaal voor cene nasaal met stommen medeklinker 197

Aanm. II. De minder veelvuldig voorkomende prefixen la en ma. Mori. De infixen

al en ar. Overblijfselen van suffixen 197

SAMENSTELLING.

» 155. Samenstelling in het algemeen 199

» 156. Samenstelling van twee subst. Oneigenlijke samenstelling van door ro verbonden subst.

Synoniemen 199

• 157. Samenstelling van een subst. en een verbaal grondwoord 201

» 158. Eenige woorden, die steeds in samenstelling staan met het voorafgaande subsi 203

» 159. Bezittelijke samenstellingen 203

» 160. Bezittelijke samenstellingen na èda en waar een deelw. met ma als praedicaat, subject,

enz. kan optreden 205

» 161. De bezittelijke samenstellingen bij gebruik der finiele vormen gewoonlijk ontbonden,

ook waar het werkwoord in substantief-vorm moet optreden 205

» 162. Andere constructie der bezittelijke samenstellingen. Wanneer zij niet ontbonden mogen

worden. Herhaling van het pers. voornw. als agens 207

»' 163. Oplossing van attributief gebezigde bezittelijke samenstellingen 208

Aanm. Omgekeerde volgorde der leden eener attributief gebezigde bezittelijke samen-

stelling 208

» 164. Samenstelling van een verbaal woord en een substantief 208

» 165. Samenstelling van twee transitieve werkwoorden 209

» 166. Samenstelling van een transitief en een intransitief werkwoord 210
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§ 167. Samenstelling van een intransitief en een transitief werkwoord 211

Aanm. Vormen als bia en mbia bij deze samenstellingen 212

» 168. Samenstelling van twee intransitieve werkwoorden 212

» 169. Samenstelling van twee synonieme werkwoorden, waarbij ro al dan niet uitgedrukt

wordt. Het tweede werkwoord dikwijls als afzonderlijk woord niet in gebruik. Somtijds

ook copulalieve samenstellingen van niet-synoniemen 213

• 170. Bijzonderheden betreffende de samenstelling van lao, mai, luu, lösa. londo, neè, rai,

tuu; ngawa, tjaü, lowa, waü, kau en tjoro met een ander werkwoord 214

» 171. Samenstelling van een werkwoord en een telwoord. De samenstelling van een werk-

woord met een bijwoord naar het hoofdstuk over de bijwoorden verwezen 217

» 172. Samenstellingen van andere woordsoorten naar de betreffende hoofdstukken verwezen.. 218

WOORDHERHALING.

§ 173. Over woordherhaling in het algemeen 218

• 174. Beleekenis der woordherhaling bij eigenlijke subst 218

• 175. Beteekenis der woordherhaling bij verbale woorden, wanneer deze als praedicaat of in

substantiefvorm optreden. Bijzondere beteekenis van enkele herhaalde woorden 219

» 176. Beteekenis der woordherhaling bij attributief gebezigde verbale woorden 220

177. Beteekenis der herhaling bij andere woordsoorten 221

» 178. Woordherhaling met veranderde klinkers 221

179. Reduplicatie ., 222

DERDE DEEL.
OVER DE VERSCHILLENDE WOORDSOORTEN.

Het substantief.

% 180. Verdeeling der subst. in stamwoordelijke en afgeleide 223

181. Eigenlijke substantieven ". 223

» 182. Verbale subst. in algemeene beteekenis 224

• 183. Verbale subst. in meer eigenlijke substantief-beteekenis 224

» 184. Over de afgeleide en samengestelde substantieven 226

• 185. Uitdrukking van het getal der substantieven 227

» 186. Uitdrukking van het geslacht der substantieven 228

• 187. Uitdrukking der casusverhoudingen. Drie wijzen om den genitief uit te drukken 228

• 188. Gebruik van de derde genitief-constructie 232

Aanm. Het subst. in genitivo met nadruk vooropgeplaatst 232

Aanm. II. Somtijds di in plaats van eene genitiefconstructie gebezigd 233

» 189. De vocatief 233

Aanm. Oorspronkelijk verbale woorden als subst. alleen in den vocatief in gebruik... 233

• 190. Eigennamen 233

Het telwoord.

% 191. De hoofdgetallen bij het tellen 235

Aanm. De hoofdgetallen in het Kölosch 235

• 192. Sa in de beteekenis van één" 235

Aanm. Sa in saraa, enz 235

• 193. Sa in de beteekenis van «geheel". Sa geeft deelgenootschap te kennen 236

» 194. Afzonderlijk gebruik der hoofdgetallen van twee tot negen. 236
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§ 195. Het hulptelwoord buwa (mbuwa) 237
• 196. De overige hulptelwoorden 238

Aanm. Verklaring der vormen mpuu, enz 240
• 197. Ori 240
» 198. Gebruik der hoofdgetallen van af tien 241

199. Het getelde subst. verzwegen. Uitdrukking van »met hun beiden", enz. Gebruik van

het telwoord, wanneer één persoon te zamen met anderen iets verricht. Het telwoord

als praedicaat 241
» 200. Uitdrukking van «een van", »één of twee", enz . . . 243
» 201. Uitdrukking der breuken 243

• 202. De rangschikkende telwoorden 244

203. De multiplicati va 244
• 204. Uitdrukking der distributieve telwoorden 245

Aanm. Verklaring van mangga (hangga) 245

205. Uitdrukking van «twee aan twee", enz., bij tientallen", "bij trossen", enz 246

• 206. Onbepaalde telwoorden: sabune, pila, sabune-bune, pila-pila, sandake en sandede 246

207. Uitdrukking van «vele, weinige, enkele; elk; alle, sommige; geen" 249

Aanm. Het prefix ka voor telwoorden in het Kólosch 253

Voornaam iv oorden.

% 208. De volledige en verkorte pers. voornw 253

Aanm. Verklaring der vormen 255

209. Gebruik der volledige pers. voornw 256

» 210. Gebruik der verkorte pers. voornm 257

• 211. Bijzonder gebruik van na 260

• 212. Gebruik der pers. voornw. naar stand, enz. Nadrukswoordjes na de volledige vormen.

Uitdrukking van »het mijne, de mijnen", enz 260

• 213. Meestal een subst. gebezigd voor het volledig voornw. van den derden persoon, soms

ook voor dat van den eersten en tweeden persoon. Gebruik van subst. als ade, enz.

voor het pers. voornw 261

214. Weki als reflexief voornw. Bijzonder gebruik van dit voornw. De pers. voornw. voor

het reflex, buiten den accusatief. Weki als subject 263

» 215. Ndai (zelf), ndai-ndai {ndai) en kèse 264

Aanm. Verklaring der woordvormen 266

• 216. Het réciproque voornw. angi. Bijzonder gebruik van dit woord. Uitdrukking van het

reciproquum buiten den accusatief. Angi ndai (kai of sama angi ndai) 266

Aanm. Andere wijze om den reciproquen vorm uit te drukken 268

» 217. De aanwijzende voornw. Ede als lidwoord. Welk woord door ede bepaald wordt. .

.

268

• 218. De aanwijz. voornw. na telw. en na de pers. voornw 272

» 219. Aka-na ede (aka-n ede, aka-n de) 272

» 220. De aanwijz. voornw. als subject, na eene praepositie, in den accusatief. Nadrukswoorden

na de aanwijz. voornw 272

• 221. Ake of ede udja (dja) mpa, siya udja (dja mpa), ede siya. Ake en ede als uitroep

en als bijwoord 274

» 222. De vragende voornw. au en tjoü. Nadrukswoorden na au en tjoü 275

Aanm. Verklaring der woordvormen 276

• 223. Als vragende voornw. worden ook gebezigd: mabune, au of bune pdhu-na, bakai en bè. 276

Aanm. Over indirecte vragen 277

» 224. Onbepaalde betrekkelijke voornw. au-au, bè-bè, tjoü-tjoü. Bijzonder gebruik der nadruks-

woorden na deze woorden. Deze woorden ook als vragende voornw. gebezigd in

indirecte vragen 277

» 225. Uitdrukking van «men, het, er; iemand, iels, niemand, niets". Hanu 280
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§ 226. Relatief voornw. ontbreekt. Uitdrukking van «degene, hetgene; zoodanig, zulk" 281

Aanm. Afwijkende vormen in het Kolösch 281

Het werkwoord.

§ 227. Verdeeling van het werkwoord naar vorm en beteekenis. Het Bim. werkw. drukt

vormelijk twee tijden uit 282

228. De finiete vormen van den indicatief van het imperfectum. Geen verschil tusschen

actieve en passieve constructie. Uitdrukking van den agens in het algemeen 282

Aanm. Oorspronkelijke waarde der finiete vormen 285

Aanm. II. Een subst. na een pers. voornw. Soms als agens beschouwd 286

» 229. Uitdrukking van het meervoud bij de finiete vormen van het imperfectum 286

» 230. De volledige pers. voornw. nevens de verkorte bij de finiete vormen 287

» 231. De verkorte pers. voornw. bij de finiete vormen verzwegen 289

I. Wanneer een subst. of volledig pers. voornw. als agens na het praedicaat slaat,

bij elk werkwoord.

II. Bij een intrans. als een subst. als agens vooropgeplaatst is.

III. In meerder te zamen behoorende volzinnen.

IV. Om de onbepaaldheid van den agens aan te duiden.

V. Bij voorschriften, enz.

» 232. Uitzonderingen op de gewone wijze van den agens te construeeren 294
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Ook onze infinitief, als direct object van een voorafgaand werkwoord, door verbaal subst.
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INLEIDING.

Het Bimaneesch behoort tot de taalfamilie, welke de Maleisch-Polynesische

genoemd wordl. Wanneer men bij de talen dezer familie, welke in den Indiscben

Archipel gesproken worden, eene Westelijke en eene Oostelijke afdeeling onderscheidt,

dan is het Bim. vooral door de plaatsing van de beslanddeelen eener samenstelling

en door de genitief — constructie in het algemeen, tot de eerstgenoemde te brengen.

Ten opzichte van de grammatica vertoont de taal de bijzonderheid, dat zij na alle

achtervoegsels en de meeste voorvoegsels, althans als levende elementen, verloren te

hebben, dit verlies gedeeltelijk door nieuwe vormingen hersteld heeft. Ook is op

te merken de vorming van het verbum finitum door de persoonelijke voornaamwoorden

in verkorten of geniliefvorm voor het woord dat de handeling of toestand aanduidt

te voegen (*).

Het Bim. wordl gesproken in de rijken van Bima (Mbödjo) en Dompo en naar

gezegd wordt, overal zonder eigenlijk dialeclverschil, hoewel er natuurlijk plaatselijke

eigenaardigheden in uitspraak en woordgebruik bestaan
(

2
). Alleen in Kölo en

Tólo-Weri verschilt de taal merkelijk van die van het overige gedeelte van het

land. Het verschil lusschen het Kólosch en het Bim. bestaat voornamelijk in den

woordenschat, doordien beide voor de meest voorkomende begrippen of zaken meermalen

óf geheel andere woorden bezigen (als bijv. apa, wat? sei, wie? saapa, hoeveel? dika

(*) Ook in het Mak. en Bug. komen verbindingen van het voornw. met verbale woorden van intransitieve

beteekenis voor, het gebruik dezer verbindingen is echter tot bepaalde gevallen beperkt en in het algemeen kan

men zeggen dat daar, waar genoemde talen van deze verbinding gebruik maken, bijv. in zinnen als Mak. ngapa

nu-lampa (waarom gaat gij?) of Bug. iya-mi ku-angka (daarom slechts ben ik aanwezig) in het Bim. daarentegen

een subst. constructie vereischt wordt. Meer overeenkomst bestaat er zoo het werkwoord transitief is, maar ook

in dat geval bezigen Mak. en Bug. meermalen de genoemde verbinding, waar het Bim. een subst. constructie eischt,

bijv. in uitdrukkingen als Bug. wanuwa na-onrowi-e (het land dat hij bewoont), of een Mak. male na-lollong djiny

(sterven door een geest weggevoerd wordende).

In de schets der Sumbaasche grammatica van J. de Boo van Alderwereld (Tijds. v. Ind. T., L. en Vlk. XXX IV)

wordt onder het hoofd Verba opgegeven de zinsnede: mata ku-laku, ik ben gegaan, wat overeenstemt met het Bim.

taalgebruik (daargelaten dat daar het woord, dat het Perfectum aanduidt, met het verbale woord eene samenstelling

vormt), elders treft men evenwel zinnen aan als njuna laku mesa, (hij gaat alleen), vjuna mbada taka, (hij is

gekomen). Ook bezit het Sumb. slechts voor den eersten en derden persoon enkelvoud den verkorten vorm van het

voornw. De taal van Sawu kent de prefigecring van het pers. voornw. voor een verbaal woord niet. Eigenlijk

sluit zich het Bim. in dat opzicht het meest aan bij de talen der Oostelijke afdeeling, al bestaat dit verschil, dat

genoemde talen meestal het voornw. in volled igen vorm laten voorafgaan (doch niet altijd, bijv. niet in de taal van

Sikka), wat in het Bim. ook wel kan plaats hebben, maar dan gewoonlijk nadruk op het voornw. legt.

O Vgl. N°. 1, III, VIII en X der teksten.
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mensch, bulu, betel, pusa, grond, kala, maan, rai, zijn, nanga, spreken enz. waarvoor

het Bim. bezigt au, tjoü, sabune, doü, nahi, dana, wura, wdra, nggdhi), of wel zulke

woorden, die in den grond één zijn, doch door verschil in klankverschijnselen ook in

vorm verschillen. Ten opzichte van den spraakkunstigen bouw onderscheidt zich

het Kölosch nagenoeg alleen van het Bim. door een ander prefix lot vorming van

causatieve werkwoorden, hierbij is evenwel in aanmerking te nemen, dat het niet

onmogelijk is, dat sommige grammaticale bijzonderheden door Bim. invloed verdrongen

zijn. Overigens is de verwantschap, welke tusschen beide bestaat, zeer nauw; en

kan het Kölosch als een dialect van het Bim. beschouwd worden. De taal van Tólo-

Weri komt volkomen overeen met die van Kolo ten opzichte der klankverschijnselen

en grootendeels ook wat betreft den woordenschat, zij onderscheidt zich daarvan

evenwel doordat zij hetzelfde prefix bezigt als het Bim. ter vorming van causatieve

werkwoorden, alsmede door de vorming van de finiete vormen van het Perfectum
(vgl. § 240) door middel van kadja in plaats van waü, bijv. T. W. na-kadja-timate,

K. na-waü-te male, Bim. na-waü-du made, hij is gestorven (').

Nog is op te merken, dat ook op den woordenschat, vooral waar het minder

veelvuldig gtbezigde woorden geldt, de invloed van het eigenlijke Bim. zoowel op het

Kölosch als op het Tölo-Werisch groot is, hetgeen niet te verwonderen is, aangezien

beide dialecten door een betrekkelijk gering aantal menschen gesproken worden, die

voor hun verkeer met de buitenwereld van het gewone Bim. gebruik moeten maken.

Verschil van taaisoort is noch aan het Bim. noch aan de dialecten bekend. Wel

bezigt men verschillende voornaamwoorden, naarmate men meer of minder beleefd

spreekt; ook beslaat er een gering aantal van die woorden, welke het best met de

Javaansche benaming van krama-inggil te benoemen zijn.

De woordenschat van het Bim. heeft ook den invloed van andere talen ondervonden.

In de eerste plaats komt het Mak. in aanmerking, uit welke taal vele woorden in

het Bim. zijn opgenomen. In de tweede plaats moet het Maleisch genoemd worden,

wat zoowel op Bima als op Dompo, als officieele taal geldt, en waarin de wetten en

wat het volk aan geschiedverhalen bezit, geschreven zijn. Van Javaanschen invloed

is zoo goed als niets waar te nemen.

De Sanskritsche woorden zijn door eene andere taal heen in het Bim. gekomen.

Opmerkelijk is het dat men de d in deze woorden gewoonlijk als d uitspreekt, bijv.

paduka voor paduka, wat wel zal toe te schrijven zijn, aan de uitspraak in de

taal waardoor deze woorden in het Bim. gekomen zijn. Evenwel hoort men ook

de uitspraak paduka. Eveneens weifelt de uitspraak van een woord als hel 31ak. daeng

(') Een tweetal teksten in het Kólosche dialect, waarvan één eene vertaling uit het Bim. is, de andere een

oorspronkelijk verhaaltje, vindt men achter de Bim. teksten. Van het Tólo-Werisch heb ik alleen woordopgavcn kunnen

verkrijgen. De Bimaneezen zijn zeer geheimzinnig met deze dialecten, waaraan zij een bovennaluurlijken oorsprong

toeschrijven en gewoonlijk met den naam van de taal der hemelnymfen bestempelen, zei I's in eene officieele

(Maleische) beschrijving van de inhuldiging van den tegenwoordigen Sultan, (bij welke gelegenheid door verschillende

hooiden eene aanspraak gehouden wordt, vgl. N°. III der teksten) heet het: kamudian dalang-lah galaran (dorpshoofd)

Tulo-Weri jang berkata dengan bt-hasa përi. Zijdelings levert dit een bewijs, dat er overigens geen aanmerkelijke

dialectverschillen voorkomen.
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tusschen dae en dae. Voorts is, gelijk van zelve spreekt, een aantal Arabische woorden

opgenomen, welke somtijds de inheemsche aequivalenten zelfs verdrongen hebben.

De uitspraak van sommige der meest gewone woorden, als ahera (achirat), haba(r)

(chabar) doet denken dat zij het eerst uit den mond van Makassaren vernomen zijn.

Een gering aantal Portugeesche en Hollandsche woorden zijn nog door het Maleisch

of Mak. heen, in het Bim. gekomen.

Het Bim. heeft, gelijk bekend is, geen eigenlijke litteratuur. Onder het volk leven

verhalen (mpdma of nuntii ro mpdma) en liedjes (rawa) doch deze worden nooit

opgeschreven. Er beslaan evenwel kleine geschriften over onderwerpen van meer

praktischen aard, als over de godsdienstige verrichtingen, over geneesmiddelen enz.,

welke door den een of ander, meest voor eigen gebruik, naar Maleische of Mak.

origineelen bewerkt zijn (').

De grootste verwantschap vertoont hel Bim. met het Sumbaasch (de boven genoemde

dialecten niet medegerekend, als ook niet de zoo goed als onbekende taal van

Sanggar), zoowel ten opzichte der grammatica, vooral wanneer men de nieuwere

vormingen in het Bim. builen rekening laat, als door de punten van aanraking,

welke beide lalen ten opzichte van den woordenschat vertoonen. Minder overeenkomst

bestaat er met Sawusch, wat den grammaticalen bouw betreft, meer daarentegen

ten opzichte van den woordvorm en enkele klankverschijnselen. Moeiehjker is de

verhouding lot het Manggaraisch te bepalen, zeker is de verwantschap veel minder

nauw dan met het Sumbaasch en Sawusch, evenwel bestaan er toch nog meer punten

van aanraking dan met eene der overige verwante talen. Op Ie merken is nog dat

het Manggar. vele woorden uit het Bim. overgenomen heeft. Van de overige talen

leveren het Mak. en Bug. nog de meeste punten van overeenkomst op; van het

Sumbawareesch kan met zekerheid gezegd worden, dat het met het Bim. in geen

nauwe verbinding staat, evenwel is van de taal, vooral ten opzichte der grammatica

nog te weinig bekend, om Ie kunnen beslissen of het verder, of minder ver verwijderd

is dan het Mak.

(') De twee stukken in gebonden stijl, waarvan fragmenten bij de teksten opgenomen zijn onder N°. XI en

N°. XII, zijn oorspronkelijk, dat is te zeggen: het zijn geen vertalingen. Beide stukken zijn van denzelfden schrijver

en schijnen in hun soort alleen te slaan.



EERSTE DEEL.

KLANKSTELSEL.

§ 1. De Bimanees geeft bij het schrijven de volgende klanken door leekens weer:

a, d, e, i, o, u.

k, g, //ƒ/.

p, f, b, m.

I, d, n.

h r.

y, w.

s.

h en de spiritus lenis, welke bij het schrijven met hel Lalijnsch letterschrift

het best onuitgedrukt blijft.

(Door u wordt de vocaal aangeduid welke wij oe schrijven ; vooral in de

talen waar dikwijls vocalen op elkander volgen, verdient de schrijfwijze met

u de voorkeur. De f stelt denzelfden klank voor als in het Nederlandsen.

De y stelt de palalale halfvocaal voor, De door de g en door de samengestelde

lelterteekens ng, tj en dj uitgedrukte klanken zijn die, welke men bij het

schrijven der zuslerlalen met Lalijnsch letterschrift, (althans bij ons) door

deze lelterteekens pleegt aan te duiden).

Het aantal klanken is evenwel grooter. Vooreerst kunnen ook de vocalen,

e en o lang of kort zijn. Voorts bezit het Bim, twee soorten van d, eene

meer dentaal, eene meer linguaal, evenwel schijnen beide klanken niet zoover

van elkander te staan als in het Javaansch, (ik heb slechts ééne t gehoord,

uilgesproken als in het Makasaarsch (*). Voorts kunnen de g, ps b, t, d, tj, dj

aan hel begin van een woord met een nasalen voorslag worden uilgesproken.

(') Men houde in het oog dat de opmerkingen omtrent de uitspraak der klanken, voor zooverre de bijzonderheden

daarvan door de Bimaneezen zelf bij het schrijven niet duidelijk worden te kennen gegeven, alleen daarop berusten,

dal ik meen ze aldus gehoord te hebben. Noodzakelijk moet dit gedeelte der grammaticale behandeling eener taal

min of meer gebrekkig blijven, zoo lang de waarnemingen alleen of allhans grootendcels van de meerdere of

mindere fijnheid van het gehoor afhangen, want gelijk bekend is, is het gehoor, vooral ten opzichte van fijnere

onderscheidingen, bij vele personen geen getrouwe maatstaf, hetzij in het algemeen, hetzij bij bepaalde klanken of

klankverbindingen. Daarenboven hebben de waarnemingen met het gehoor gedaan, aangenomen dat dit goed is,

iets vaags, zoodat men bij de beschrijving daarvan niet veel verder komt dan tot aanduidingen als bijv. de 5
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(In mijne trausscriplie stellen e en o den langen, è en ö den korten klank

voor, daarentegen wordt door a de korte klank aangeduid, de lange door d,

de reden dezer onregelmatigheid is dat de korte klank in de uitspraak zooveel

menigvuldiger voorkomt dan de lange. Om zooveel mogelijk omslachtigheid

te vermijden, wordt de d, c en o, eenvoudig door a, e en o aangeduid, waar

de uitspraak uit de in de volgende § te geven regels gekend kan worden. De

twee d klanken worden onderscheiden in d en (/. De zooeven bedoelde letters

met nasalen voorslag worden weergegeven mal ngg, mp, mb, nl, nd, nlj en mij).

De palatale neusklank of nj als afzonderlijke klank ontbreekt in hel Bim.

en wordt vervangen door de n. (De kleur, welke de neusklank voor een Ij,

dj of (/ aanneemt vond ik nooileloos nader aan te duiden). Eveneens ontbreekt

de klank, die aan de Javaansche pepet beantwoordt en wordt gewoonlijk door

i, maar naar omstandigheden ook door andere klanken vervangen, Tweeklanken

ontbreken eveneens.

De d klinkt als de a in ons maken, de e als de eerste e in weten, de o als de o in bode.

De a klinkt als de a in ons bad, de e als de e in deftig, de ö als de o in lot.

De o, e en o zijn steeds lang in de geaccentueerde voorlaatste lettergreep van

twee- of meer lettergrepige woorden, zoo de laatste lettergreep uit een vocaal

bestaat, of met een halfklinker aanvangt (ik schrijf dus naar hetgeen in § 1

gezegd is mpaï, mavou enz. waarmede bedoeld wordt de uitspraak mpdï, mdwu).

Eene uitzondering vindt men bij de o.

De a is bovendien steeds lang in de slotlettergreep. Dewijl de klemtoon op

de voorlaatste lettergreep valt, is de a aan bet slot uit den aard, iets minder

lang ; verspringt de klemtoon evenwel naar de laatste lettergreep, vgl. § 5,

dan klinkt zij geheel en al gelijk boven gezegd is.

De eenlettergrepige woorden die den a-klank bevatten, vervullen meestal een

functie in den zin, waardoor zij met minder accent worden uitgesproken dan

het woord, waaraan zij voorafgaan of waarop zij volgen. De uitspraak van

de a in deze woorden is, als in het algemeen in eene slotlettergreep. In een

woord echter als da (het Noorden) is de a bepaald lang. Daarentegen wordt

de a in de enklitische nadrukwijzers da, ka, sa en ra, alsmede in het veeltijds

eveneens enklitische bijwoord mpa (slechts) bepaald kort uilgesproken. (Ook

de lange slot-a wordt als regelmatig niet nader aangeduid, ik schrijf dus awa

enz. ; ook heb ik het noodeloos gevonden de korte a in de telkens lerugkeerende

enklitische woordjes aan te duiden).

wordt met racer (of minder) sissing uilgesproken dan enz. en dergelijke meer. Nog is een nadeel van de waarnemingen

door het gehoor alleen, dat men de resultaten wel mededcelen kan, maar althans voor zooverre de klankverschijnselen

cener taal geen middel tot controle oplevert, niet bewijzen kan. Volkomen zekere resultaten zijn eigenlijk eerst Ie

verkrijgen, wanneer iiet gelukken z;il de klanken cener taal te fixceren, liefst zoodanig dal ook een ander zintuig

dan het gehoor den ouderlingen afstand kan meten (bijv. door liet phonographisch schrift) of wanneer ten minsie

de mogelijke fouten van het gehoor door een of ander middel tot een minimum terug kunnen gebracht worden,

gelijk dit bij de waarneming van andere natuurverschijnselen geschiedt. Ik meende het bovenstaande even in

herinnering te moeten brengen, om niet genoodzaakt te zijn herhaaldelijk hetzelfde voorbehoud te maken.
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De a is altijd kort in de eerste lettergreep van een drielettergrepig woord.

Ook in die van tweeleltergrepige woorden, zoo het accent op de laatste lettergreep

valt, tenzij die alleen uit eene vocaal bestaat. Dientengevolge is de a kort in

alle voorhechtsels.

De a is regelmatig kort in de geaccentueerde voorlaatste lettergreep, indien

de laatste met een consonant (uitgezonderd de halfvocalen) aanvangt. Als

Hollander is men geneigd, woorden als mada (Mal. mata), raka enz. madda,

rakka enz. te spellen.

Hierop zijn evenwel vele uitzonderingen, wanneer de laatste lettergreep met

eene h, r of l aanvangt, of ook met eene n of m, of indien het woord begint

met een van een nasalen voorslag voorziene consonant. Eenige regel is

hieromtrent niet te geven, en ook wordt hetzelfde woord niet overal met eene

lange of korte a uitgesproken. Terwijl men bijv. op de hoofdplaats mbani (Mal.

barani) zegt, heb ik ook de uitspraak mbani vernomen, en omgekeerd ook walt,

wederom voor wdli op de hoofdplaats. Ook spreken sommigen voor eene n of

m, de a meermalen lang uit, zonder dat eene consonant met nasalen voorslag

voorafgaat, bijv. tdni voor tani (zwaar). Er schijnt in dit opzicht veel plaatselijk

verschil te zijn; men vergelijke hierbij het verschil in uitspraak van de a in

een Mal. woord als makan, op verschillende plaatsen. De o is hier aangegeven

volgens de uitspraak op de hoofdplaats. Op te merken is nog, dat de aanvangs-

consonanten der aangehechte persoonlijke voornaamwoorden, de a aan het slot

nooit verkorten.

De e steeds kort in een voorlaatste lettergreep wanneer er een neusklank

met een consonant volgt, dus in tjengga, bembe, bendo. (Overigens wordt de

korte è overal aangeduid).

In de laatste lettergreep is de e gewoonlijk lang, bestaat deze evenwel alleen

uit de vocaal e en gaat onmiddelijk eene e vooraf, dan wordt de eerste steeds

lang, de tweede echter kort en nasaal uitgesproken, mbeè, nee, leè. De nasale

uitspraak blijft, ook wanneer het accent op de slotlettergreep komt te vallen.

Kort en nasaal is de e ook in het eenlettergrepige bè (waar). (Hoewel het

strikt genomen niet noodzakelijk is, schrijf ik steeds mbeè enz.).

De o is eveneens steeds kort in eene voorlaatste lettergreep, indien een neus-

klank met een consonant volgt, dus in bonggu, kombi, bonlo enz.

In de laatste lettergreep is de o gewoonlijk lang, evenwel zweemt de klank

steeds naar ó wanneer de voorlaatste lettergreep dezen klank bevat, bijv. in

löko, nöno, böro enz. doch niet zoo de voorlaatste lettergreep door een nasaal

gesloten wordt, bijv. in bonlo, nggombo; verspringt echter de klemtoon naar

de laatste lettergreep, dan wordt de vocaal steeds als o uitgesproken.

Eenlettergrepige woorden, die met ó worden uitgesproken, als bijv. sö, behouden

dezen klank ten allen tijde. Bestaat de slotlettergreep uit eene o en gaat

onmiddelijk eene o vooraf, dan worden beide als ó en zeer nasaal uitgesproken.

(Ik schrijf mböo, róo enz.).
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De i klinkt altijd als onze ie, nooit als onze i, de u als onze oe. In de

eerste lettergreep van een drieletlergrepig woord of in de voorlaatste, zoo

die door een neusklank gesloten is, worden zij iets korter uitgesproken, onge-

veer als de korte Duitsche i of u; in open geaccentueerde lettergrepen heb

ik deze klanken, zoo als zij bijv. in het Bug. lila (lang van duur) of het

Mak. bulta (land) voorkomen, nooit vernomen. (Men zie echter de noot hij

§ 1). Ook aan het slot zijn de i en u steeds lang. Uitgezonderd is evenwel

het woord tji verf, waarin men bepaaldelijk eene korte * (evenwel niet onze

i als in pil) uitspreekt.

Wanneer de laatste lettergreep alleen uit een vocaal bestaat, kan deze in de

uitspraak met de vocaal van de voorlaatste samenvloeien of wel geheel geschei-

den blijven.

Het eerste heeft plaats:

Gewoonlijk bij opeenvolging van:

a en i, bijv. lai, rai enz.

a en o, bijv. djao, lao,

a en u, bijv. bau, ndau.

Zeldzamer bij opeenvolging van

:

e en i, bijv. ndei, wei,

o en u, bijv. bou, fou.

De verhouding dezer ineengevloeide vocalen tot een eigenlijken tweeklank,

is dezelfde als die van ai in een Mal. lain, of au in een Mak. lau tot de

tweeklanken ai (of ay) en au. Een woord als lat blijft dus altijd tweelellergrepig,

vooral komt dit uit als het accent naar de slolleltergreep verspringt, (vgl.

§ 3), lai-na bijv. zou men voor het Hollantlsch het best transscribeeren met

laii- (of laait-) na.

(Wanneer bij de genoemde opeenvolging de slotvocaal afzonderlijk uit te

spreken is, wordt dit door een trema aangeduid, bijv. pal. mpaö, waü, dei, doü).

Wanneer nu de vocalen bij de uitspraak ineenvloeien, wanneer zij gescheiden

blijven, kan niet onder vaste regels gebracht worden. In het algemeen kan

men zeggen bij de opvolging van ai, ao, au, dat zij ineenvloeien in zulke

woorden waar het Maleisch dezelfde uitspraak heeft en het Jav. tot samentrekking

overgaat (mits de vocalen niet veranderd zijn) gelijk in het boven genoemde

lai, dat beantwoordt aan het Mal. lain, Jav. len; bau, (zoenen) Mak. idem,

vormelijk het Mal. bau of wel waar de beide vocalen een oorspronkelijken

tweeklank vervangen, als in djao, dat beantwoordt aan de laatste lettergreep

van het Mal. hidjau.

Daarentegen beantwoordt paï aan het woord dat de Maleiers pahit schrijven

en in het Jav. ook niet samengetrokken wordt. Er zijn evenwel ook uitzonderingen

op, vgl. § 19. Gewoonlijk heeft er voorts ineenvloeiïng plaats als er eene

consonant uitgevallen is bijv. rai = Mal. lari, lao = Jav. laku, ndau = Mal.

djarum, men vergelijke het Jav. dom, enz. Evenwel is ook in mpaö = Bug.
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pat o, Mal. parau eene consonant uitgevallen, hoogstwaarschijnlijk ook in waü

(in de beteekenis van eerst, voorheen).

Van de ineenvloeiïng van de e en i, als ook van de o en u, kan ik volstrekt

geen zekeren regel stellen, aangezien mij van een te klein aantal der zoo

uitgesproken woorden, de verwanten in andere talen met voldoende zekerheid

bekend zijn. Het b<>ven aangehaalde ndei is ontstaan uit ndai, ook kan wei,

echtgenoote, vrouw, uit wai ontslaan zijn, vgl. Kólosch pawai, vrouw, vrouwelijk

(in het algemeen), Samba, bai, vrouwelijk van dieren, als ook het Bim. wai,

grootmoeder, oude vrouw, en siwe, vrouw = Toumpak. siwej, wijfje van dieren.

Eenige onzekerheid veroorzaakt evenwel het Kölosche kalawoi, tot echtgenoot

nemen, vergeleken met Sawusch mobeni (vgl. § 50). In het Sumbaasch schijnt

ook enkele malen dezelfde ineenvloeiïng voor te komen, allhans men vindt

bij de Roo van Alderwerelt de woorden lej, rej en sej waarin de ej wel de

bovengenoemde uitspraak moet voorstellen. Lej, echtgenoot, moet beantwoorden

aan een Mal laki; sej, opstijgen, bestijgen, aan het Bul. sake, sumake, een paard

bestijgen, Bug. sai, paardrijden. Bij rej, waarvan als beleekenis keladi, opgegeven

wordt, vergelijke men bet Bim. hei, waarmede evenwel de slingerplant bedoeld

wordt, die in het Mak. Idlalang kalcleng (klimbrandnetel) en in hel Jav. rawe

genoemd wordt, hoogstwaarschijnlijk zijn rawe, rej en hei (vgl. § 19, 28)

vormelijk één. Het schijnt dus wel of bedoelde uitspraak zoowel in het Bim.

als in hel Sumba. alleen voorkomt waar de klinkeropvolging ei uit ai ontstaan

is. Evenwel heeft dit niet steeds plaals, in dei bijv. beantwoordende aan het

Mal. dalam, is de e evenzeer uit a ontstaan. Bij die woorden, waar de

ineen vloeiende uitspraak gevonden wordt, zal wel eerst de medeklinker uitgevallen

zijn, voor de a lot e werd, zeker is dit met ndei voor ndai het geval (vgl.

§ 114. Aanm.).

Omtrent de opeenvolging van o en u is ten eerste op te merken, dat in

woorden waar de o uil a ontstaan is, de vocalen steeds gescheiden uilgesproken

worden, bijv. in doü, dat beantwoordt aan bet Mak. tau. De ineenvloeiende

uitspraak vindt men bij bou, nieuw, dit behoeft niet juist volkomen aan het

Mal. baru of baharu te beantwoorden (zoodat na het uitvallen der r de vocalen

a en u op elkander volgen) maar kan ook beantwoorden aan het Bul. weru,

wat zeer waarschijnlijk is, daar ook het Manggar. weru heeft en het Sawu.

wiyu, wiu, als ook het Sumba. bidi (voor bidu) op dien vorm wijzen. Vgl,

ook de uitspraak van bou in de Bareë-taal (zie de grammaticale schets van

de Bareë-taal door A lb
C. Kruijt. Bijdr. t. d. T. L. en Vlk. vijfde vlgr.

dl. VIII.

In fou (najagen) moet uitstooting van de r plaats gehad hebben, aangezien

het woord beantwoordt aan het Bat. buro, Tag. bugau, Mal. buru.

Er zijn mij nog slechts twee andere woorden bekend, die de bedoelde

uitspraak van de o, u vertoonen, namelijk kou, recht, recht van aard, en ou,

roepen, ontbieden. In Kern's vergelijkende woordenlijst van hel Fidji treft
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men aan donu, recht, rechtstreeks, wat gelijkgesteld wordt met Iban. tunung,

juiste richting, malunung, recht. Nu zou tunung in het Bim. tonu of donu

(vgl. § 10 en 15) kunnen worden, of ook wel konu, (vgl. § 25) en ook

het uitvallen van consonanten, zoo wel aan het begin als in het midden van

een woord, komt meermalen voor. Ou zou kunnen beantwoorden aan een

Jav. uwuh. schreeuwen, roepen, vgl. ook Bim. hanggio, jammeren, jammerend

roepen en Mak. kiyö, roepen, ontbieden. De gelijkstelling der woorden is

evenwel te onzeker om daaruit een bepaalde conclusie te trekken.

Andere vocalen worden bij opvolging steeds afzonderlijk uilgesproken : mpaa,

nae, rii, oi, tampuu enz. moeten dus steeds als mpaa, naë, riï, oï, tampuü enz.

uilgesproken worden. Nooit heeft er ook ineenvlociïng plaats van eene vocaal

in de lettergreep voorafgaande aan de geaccentueerde, met de vocaal in de

geaccentueerde lettergreep.

Derhalve blijft de a in een voorhechtsel, heizij dit nog levende beteekenis

heeft of niet, steeds in de uitspraak afzonderlijk (ik schrijf dus kaulu, maulu,

kaua, laua).

De medeklinkers worden uitgesproken als in de verwante talen, op te mer-

ken is slechts dal de h altijd duidelijk hoorbaar is, alsook het in §1 gezegde.

Alleen de b heeft iets eigenaardigs, doordien men hij het vormen van dien

klank den mond zet alsof men mb wilde uitspreken. Spreekt een Bimanees

Maleisen, dan kan hij de gewone b zeer goed vormen, in Bim. woorden heb

ik evenwel steeds de genoemde b gehoord (zie de noot bij § 1).

5. De klemtoon valt regelmatig op de voorlaatste lettergreep, zeer zelden op de

laatste. (Door eene schrijfwijze als Ijau wordt het accent op de laatste lettergreep

aangeduid).

Woorden, die in de laai waaruit zij overgenomen zijn, tweeletlergrepig zijn,

maar in het Bim. drieleltergrcpig moeten worden, behouden gewoonlijk hun

accent, zoo hebben bijv. puliri Mal. Skr. pulri, manlari Mal. Skr. manfri, kö) oma

Mal. Arb. kurma, sapatu Mal. Arb. seplu, den klemtoon op de eerste lettergreep.

Het spreekt van zelve dat er bij hen, die zich niet bewust zijn, dat deze of

dergelijke woorden overgenomen zijn, eene neiging bestaat om ook hier het

accent op de gewone wijze te leggen. Zoo wordt köroma ook wel met den

klemtoon op de voorlaatste lettergreep uitgesproken, steeds spreekt men op die

wijze laraku (buks) uit, ofschoon het woord uit bet Maleisch {Ierkul) over-

genomen moet zijn.

Bij woorden welke door middel van een voorhechtsel afgeleid zijn, valt

de klemtoon steeds op het grondwoord. Bij de overigens zeldzame afleidingen

van eenlettergrepige grondwoorden valt dus de klemtoon steeds op de laatste

lettergreep, bijv. kambè, blaten, van mbè, bel geluid dat eene geit maakt.

De klemtoon wordt steeds op de laatste lettergreep gebracht:

1. Door aanhechting van een der persoonlijke voornaamwoorden in verkor-

ten vorm. vgl. § 210.
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2. Bij substantieven, indien zij in den vocatief slaan, al of niet voorzien

van het aanhechtsel e. Het woord kodo-e, dat thans de waarde van een

tussclienwerpsel heeft, maar oorspronkelijk een subst. in den vocatief moet

zijn, wordt dikwijls als kodo-ê uitgesproken.

5. Somwijlen door aanhechting der nadrukswijzers, vgl. § 269.

Bij verspringing van den klemtoon wordt de klinker in de eerste lettergreep,

waarop hij van nalnre rust, wel is waar eenigszins verdofd, doch nooit zoodanig

dat bijv. een lange a lot korte a wordt, (ik schrijf dus ook dan ngdra-na (zijn

naam) enz.).

§ 4. Bij het schrijven zijner taal maakt de Bimanees gewoonlijk gebruik van het

Arabische letterschrift, zooals dit voor het Maleisch gewijzigd is. Zeldzamer

bezigt hij het Makassaarsche schrift.

(') Dit laatste kan nog op verschillende wijzen geschieden. Soms bezigt men

het Mak. schrift onveranderd, zoodat bijv. uit het verband te zien is of met de

letter pa eene p dan wel eene /' bedoeld is. Soms ook worden er verschillende

veranderingen in gebracht en geeft men de f aan door een van de p afgeleid

teeken; ook bezigt men voor de h wel het teeken dat in hel Mak. de y aan-

duidt, terwijl deze laatste dan door het teeken X wordt voorgesteld. Een

neusklank in een woord als ook de nasale voorslag wordt soms aangeduid door

een extra-streepje bij de letters te voegen (nam. bij de p, t en b van de overige

letters waaraan een nasaal kan slaan, heb ik een dergelijk gevarieerden vorm

nooit ontmoet) of wel, men schrijft de nasaal voluit en plaatst daarboven het

teeken, waardoor in hel Bug. de a-klank wordt aangeduid (de afja), maar hier

den rol van de djezma in bet Arabische schrift vervult. Evenwel is het aan-

duiden der neusklanken uiterst zeldzaam. De samengestelde lelterteekens, waarvan

de Buginees zich soms bedient, schijnen op Bima niet gebruikelijk te zijn. Op

te merken is nog, dat de genoemde veranderingen van het Mak. schrift, niet

altijd te zamen behoeven te gaan.

Bij het gebruik van het Arabisch letterschrift, worden steeds de klinkerteekens

gebruikt. Vrij geregeld schrijft men de a lang op het einde van een woord,

dus (wat de slotlettergreep betreft) : and, kind, amd, vader, öhd, gekookte rijst

enz. ; steeds kort in de lettergreep voor die, waarop de klemtoon valt, in een

door een neusklank gesloten lettergreep, alsmede bij de in § 1. genoemde

eenlettergrepige woorden. Zeer onregelmatig is men daarentegen bij het

schrijven van de korte a in de voorlaatste lettergreep, als die open is en er

de klemtoon op valt. Door invloed van de Maleische spelling is men geneigd

de a dan steeds lang te schrijven, maar dewijl de uitspraak daartegen strijdt,

spelt men zonder eenigen regel, hetzelfde woord nu eens met de korte, dan

met de lange a. Herkent de Bimanees in het woord uit zijne taal een, dat

ook in het Mal. gebruikelijk is, dan richt hij zich meestal geheel naar de

(') Van het door Raffles het eerst vermelde oude Biraanecsche schrift heb ik nooit iets te zien kunnen krijgen,

ook heet elk overblijfsel er van verloren te zijn geraakt. Evenwel spreekt men er van als van eene bekende zaak.



MMANEESCHE SPRAAKKUNST. 1 7>

Maleische spelling, bijv. mada (nog) zal hij bijna altijd mada schrijven, dana

(het Mal. tanah) vond ik in hetzelfde geschrift gespeld als dana, dana en zelfs

als ddnah. Het veel voorkomende wdli wordt gewoonlijk met korte a geschreven,

ook Ier hoofdplaatse (vgl. § 2) wat wel uit do gedeeltelijke onverbindbaarheid

van de Wau en AUf zal te verklaren zijn. De e of è wordt gewoonlijk in

elke lettergreep, open of gesloten, onafhankelijk van het accent, aangeduid

door het teeken van den tweeklank ai, de o en ö door dat van den tweeklank

au, sommigen stellen echter deze klanken in eene door een nasaal gesloten

lettergreep, of in de lettergreep voor die, waarop het accent valt, respectievelijk

door de Kesra of de Dlamma voor. De i en u worden kort geschreven in de

lettergreep voor die, welke den klemtoon heeft. Soms ook in eene, door eene

nasaal gesloten, geaccentueerde lettergreep; overigens steeds lang, ook bij de

enklitische nadrukwijzers. De neusklank in een woord wordt natuurlijk hij

gebruik van het Arb. schrift steeds geschreven, de nasale voorslagen evenwel

zeer zelden. In het begin van een geschrift worden zij gewoonlijk vrij

nauwkeurig aangeduid, maar na de eerste regels worden zij niet meer geschreven.

WOORDVOKM EN KLANKVERSCHIJNSELEN.

§ 5. De meeste woorden, welke thans als grondwoorden te beschouwen zijn, zijn

evenals in de verwante talen, tweelettergrepig. Nochtbans is het aantal drie-

lettergrepige woorden verre van onaanzienlijk, deze bevatten evenwel meestal

een thans in onbruik geraakt afleidingselement.

Van overgenomen woorden, die oorspronkelijk drielettergrepig zijn, wordt

soms de eerste lettergreep weggeworpen, bijv. ntjuna, witte uien, Mal. Skr.

lasuna, mpdma verhaal van het Mal. Skr. upama (umpama), rotva, feesten van

de afgestorvenen, Mal. Arb. aruixah. Ook niet overgenomen woorden hebben

soms een tweelettergrepigen vorm waar zij in de verwante (althans de Westelijke)

talen dikwijls of steeds drielettergrepig zijn, bijv. wuu, jaloersch, Mal. ijemburu

enz., daartegenover echter staat dat er zeer vele woorden in het Bim. door

een voorvoegsel drielettergrepig zijn geworden, welke dit elders niet zijn, als

kaua, ader, Mal. urat, lampifi, vormelijk Mal. pipi, enz.

In de eerste lettergreep van een drielettergrepig woord bezigt het Bim. bij

voorkeur de klinker a. soms ook i, zeer zeldzaam zijn de voorbeelden waar

een andere klinker gebezigd wordt, (uitgezonderd zijn natuurlijk de overgenomen

woorden, die om een of andere reden onveranderd zijn gebleven) voorbeelden

zijn : kurewe, Jav. Ijèrewet, tureli, zekere titel. Bevat zulk eene eerste lettergreep

oorspronkelijk een anderen klinker, dan wordt deze gewoonlijk in a veranderd.

Woorden van vier lettergrepen, die als grondwoorden beschouwd worden,

worden eenigszins als twee woorden uitgesproken, zoodanig dat het hoofdaccent
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op de voorlaatste, maar een nevonaccent op de eerste lettergreep valt. Daarom

kan de klinker in zulk een eerste lettergreep ook lang zijn. Zie voorts § 7.

Dergelijke woorden zijn gewoonlijk ontstaan uit samenkoppeling van twee

tweeletlergrepige woorden of door herhaling met veranderde klinkers, of wel

bevallen zij een tweelellergrepig prelix Ontslaat zulk een woord door afleiding

met een nog beslaand prefix uit een drielellergrepig grondwoord, dan wordt bet

als één woord uitgesproken. Vijflettergrepige woorden, als bijv. sambara-mbura

bevatten steeds duidelijk een in onbruik geraakt prefix, zij hebben dus steeds

het hoofdaccent op de voorlaatste, en een nevenaccent op de tweedeleltergreep.

Eenlettergrepige woorden zijn weinig talrijk, de partikels bestaan evenwel

dikwijls uil eene lettergreep. Een enkele maal wordt een woord, dal in de

verwante talen eenlettergrepig is, in hel Dim. tweelellergrepig gemaakt dooi-

de vocaal die het beval, nog eens te herhalen, zoo masa, namelijk gelijk Mal.

mas, laa voor lala = Jav tal, waarschijnlijk is in sampuru, in beteekenis het

Mal. sèmbur, om een of andere reden de eindconsonant op deze wijze gespaard

gebleven. Op te meiken is, dal deze woorden (de eenige mij bekende waar

deze sluitende medeklinkers op deze wijze zijn bewaard gebleven, zie ook de

volgende §) oorspronkelijk op /, r of s eindigden, wat aan het Makassaarsch

herinnert, dat deze sluitende medeklinkers regelmatig door een vocalen naslag

spaart. In het Dim. evenwel wordt deze vocaal aan het einde op gewone wijze

uitgesproken. Woorden, die behalve in eenlettergrepige!), nog in tweelettergrepigen

vorm voorkomen door voorvoeging van eene vocaal als bijv. het Mal. emas

naast mas, zijn mij in het Dim. niet bekend ('). Wel plaatst de taal meermalen

eene a voor drieletlergrepige woorden, welke met eene d, dj of r beginnen en

wier eerste leltergreep de vocaal u bevat, zoo aduniya naast duniya (Arb.

dunya) ; aduriya naast duriya (Mal. duriyan), adjumaa naast djumaa (Arb.

djumaal), arupiya naast rupiya, arubana = Mal. rèbana. De vocale voorslag

dient hier lot sparing van de u, welke men, gelijk boven gezegd is, geneigd

is in a of i te veranderen.

§ 6. Het Dim. duldt geen medeklinkers aan het eind van een woord. In het

algemeen wordt ook de sluitmedeklinker van overgenomen woorden in den

uitspraak afgeworpen; men pleegt haar echter wel te schrijven, wanneer men

ten minste met den eigenlijken vorm van het woord bekend is De Bimanees

kan evenwel een sluitenden medeklinker zeer goed uilspreken, dientengevolge

blijft bij sommigen, meer ontwikkelden, de medeklinker ook wel in de uitspraak

bewaard. LJij enkele aan bel Arabisch ontleende woorden, welke op eene /

eindigen is dit, allhans ter hoofdplaalse, vrij algemeen het geval, zoo zegt men

meestal asal (Arb. acal), daarentegen pleegt men een woord als kapal, hapa

uit te spreken. Op te merken is de verbastering hadjal uit het Arb. hadjat.

Achter enkele woorden waarvan men den sluitmedeklinker om een of andere

(') Mogelijk beval een woord als eli, geluid (vgl. Jav. ling en Sawa. li; Sikka. Hing) oorspronkelijk zulk een

vocalen voorslag, welke thans echter onafscheidelijk met hel volgende verhouden is.
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reden wil sparen, wordt somtijds ecne a (als vertegenwoordigster van depepet)

geplaatst, bijv. malama (in malama djumaa, Mal. malam djumaal), kadju manisa,

(Mal kayu mams). Natuurlijk blijft bij zulke woorden het oorspronkelijk

accent bewaard. Men vergelijke hierbij een vorm als het Bug. passale of

passaleng van het Arb. fagal. Een vorm als hamisi van het Arb. c/tamisj

is waarschijnlijk uit het Mak. ontleend.

Op te merken is nog, dat de Bimanees bij het spreken van de geniliefvormen

der persoonelijke voornw. ku, mu, na en ia als aanhechlsels, alsmede van de

enklitische nadrukwijzers ra en sa of si, zeer dikwijls de vocaal weglaat, zoodat

bijv. ruma-ku (-mu, -na, -la), mijn (uw, zijn, onze enz. heer) wordt lot ruma-k

(ruma-m, ruma-n, ruma-l), ede-ra vormelijk Mal. ilu-lah lot ede-r, na-èda-sa (of

si) (indien hij ziet) tot na-èda-s. Ook van ra voor ro (en) in samenstellingen

wordt dikwijls de vocaal weggelaten: inar ama voor ina ra ama, moeder en

vader, ouders, ede-r pehe voor ede-ra-pehe, onderrichten. De vocaal aan het

einde der woorden wordt ook in deze gevallen, lang uitgesproken.

Van één niet ontleend woord is de sluitmedeklinker bewaard gebleven, dewijl

bet alleen voorzien van het aanhechlsel e (vgl. § 189), in den vocatief

gebruikelijk is nam. kaman-e, (uitgesproken met het accent op e) makkers!

(waarschijnlijk = Mal. teman vgl. § 25). Tegenwoordig wordt de e ook wel

weggelaten, maar dan wordt het woord met het accent op de laatste lettergreep

uitgesproken alsof de sluitende n eene verkorting was van den genitief van

het pers. voornw. derde pers. na.

Aan de uitspraak der eindvocalen is thans in het algemeen niet meer Ie hooren

of het woord oorspronkelijk door een medeklinker gesloten werd of niet, vgl.

§ 2, uitgezonderd zijn evenwel de eenlettergrepige woorden, die niet tot de

partikels behooren en met korte vocaal uilgesproken worden, als pet, pachter,

uit het Mal. pak, Holl. pacht, tji Mal. Chin. tjet, verf, nö Sumba. mong, Mal.

gong enz. waarin de uitspraak der vocaal op een weggevallen consonant wijst.

Als sluiters van eene lettergreep in een woord kunnen ook de neusklanken

voorkomen, zoo de volgende lettergreep met eene verwante consonant begint.

Op te merken is dat, wanneer de twee laatste lettergrepen van een drielettergrepig

woord, waarvan de eerste lettergreep door een neusklank gesloten is, herhaald

worden (vgl. § 175), de bedoelde neusklank mede herhaald wordt. Zoo luidt

de herhaling van kanljowa (kuil) kanljowa-ntjowa, van tambari (zich omwenden),

lambari-mbari enz. De neusklank aan het begin van de herhaalde lettergrepen

heeft geen invloed op de uitspraak van den eindklinker van het grondwoord.

Hieruit schijnt veel opgemaakt te kunnen worden, dat voor het gevoel der

Bim. zulk eene uitsluitende neusklank meer behoort bij den volgenden medeklinker.

Op de uitspraak heeft dit echter, behalve bij de herhaling, geen invloed, vgl.

§ 2. Andere medeklinkers duldt het Bim. aan het einde van eene lettergreep

in een woord niet. Wordt in een ontleend woord zulk eene lettergreep door

een medeklinker gesloten, dan wordt deze gespaard door naslag van den klinker
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der lettergreep zoo de sluitende medeklinker eene l, r oi s is, bijv. sorogd,

Mal. Skr. sorga, samporona Mal. Skr. sampurna, èsene, Arb. itsnain, èseliya,

verbastering van hel Arb. ichliyar, vgl. Jav. istiyar enz., in andere gevallen

door achtervoeging van eene a, bijv. sikasa, Mal. Skr. siksa, mantari. Mal. Skr.

mantri, kumakuma, Mal. Skr. kumkuma, terwijl hier ook bij te brengen zijn

vormen als wakalu, Arb. waqlu, sapalu Mal. Arb. sèptu, ranggasasa, (vgl. § 26.)

Mal. Skr. raksasa enz. Zeldzaam verdwijnt de oorspronkelijke eindmedeklinker,

als bijv. in parèsa, Mal. Skr. pariksa, welk woord mogelijk aan het Makassaarsch

ontleend is. Daarentegen wordt in de woorden paraèsa naast parèsa en koroa,

Arb. qordn, de vocaal van de eerste lettergreep nageslagen alsof de r hier als

sluitconsonant fungeerde.

Eene andere uitzondering kan daardoor ontstaan dat het oorspronkelijke

woordaccent verandert en op de voorlaatste lettergreep gebracht wordt, bijv.

in bareka, Arb. barqat, filena, Arb. filnah, welke woorden behandeld zijn alsof

er oorspronkelijk een pepet lusschen beide consonanten was, vgl. § 8.

Voor eene y volgende op eene andere consonant, wordt steeds eene i gevoegd,

dus duniya, uit het Arb. dunya, manusiya, bij welke woorden het accent

steeds op de voorlaatste lettergreep, dus op de i geplaatst wordt.

Bij den woordvorm is nog te vermelden, het groot aantal woorden welke

met een nasalen voorslag beginnen, vgl. § 1. Uit § 154 zal blijken dat

bij verreweg de meeste woorden de nasale voorslag grammaticale beteekenis

heeft of (wat het meest voorkomt) heeft gehad. Er komen evenwel woorden

voor, waarbij aan den voorslag onmogelijk eene andere dan phonetische waarde

is toe te kennen, bijv. nggusi = Mal. gulji, nggunlu = Mal. genlung, enz.,

vgl. nog ngamo (voor nggamo) — Mal. gamoh. Voor de gevallen dat de nasale

voorslag grammaticale beteekenis heeft gehad is het te bewijzen dat hij vroeger

ook bij woorden moet voorgekomen zijn, waar hij thans ontbreekt, vgl. § 154.

Bij de klankverschijnselen is in het oog te houden dat dit wegvallen van

den nasalen voorslag ook kan hebben plaats gevonden bij zulke woorden, waarin

hij phonetische waarde had. Een vorm als kiyu (haai), Mal. hiyau enz. zal

wel waarschijnlijk te verklaren zijn uit een ouder ngkiyu of nggiyu (vgl. § 19.

en Fidji ngkiö). Het onstaan van zulk een nasalen voorslag zal wel in de

meeste gevallen daardoor te verklaren zijn, dat de woorden, waarbij hij voorkomt,

oorspronkelijk van een of ander prefix door een neusklank gesloten, voorzien

waren en later, het prefix afgevallen, de neusklank echter gebleven is. In

§ 5 is er reeds opgewezen dat het Bim. en de naastverwante talen dikwijls

een prefix vertoonen waar dit in de Westelijke zustertalen ontbreekt. Bij de

woorden die thans nog zulk een prefix bezitten, blijkt dat er zeer dikwijls eene

neiging beslaat, het door een neusklank te sluiten ; men vergelijke het Hoofdstuk

over de in onbruik geraakte voorvoegsels.
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KLANKVEESCHIJNSELEN.

De a beantwoordt in den regel aan eene algemeene Mal. Pol. a, hetzij deze

dan lang of kort uitgesproken wordt (vgl. § 2), de d komt in den regel overeen

met eene Mal. Pol. lang uitgesprokene a. Betrekkelijk zeldzaam gaat eene

oorspronkelijke a (of a) in het Bim. in een anderen klinker over, zoo dit

het geval is, verandert zij meestentijds in de o (zie § 10). Voorb. ada (slaaf)

Mak. ata, ama (vader) Bug. idem, ana (kind) Mal. anak, dana (grond) Mal.

tanah, lampa (gaan) Jav. lampah, ndadi (worden, gelukken), Mal. djadi, nangi

(weenen) Mal. tangis, mënangis; arn (stamper) Mal. alu, ndano (stilstaand water)

Üaj. danau, mbuda (blind) Mal. buta, ivura (maan) Mal. bulan, èda (zien) Bug.

ita, oma (droog rijstveld) Mal. huma, ina (moeder) Bug. idem, enz. Ara (boseh)

Jav. alas, ntjdra (verkeerd) Mal. salah, awa (beneden) Mal. bawah, fdre (rijst)

Mal. padi, fai (rog) Mal. pari, dri (jongere broeder) Jav. ari, mbdru (weduwe)

Mal. balu, enz.

In de eerste lettergreep van een drielettergrepig woord kan de a in plaats

van elke andere vocaal komen. Voorb. pasaha (erfstuk) Mal. pusaka, salepe

(buikband) Mak. sulepe (sjerp), sadeka (aalmoes) Mal. Arb. sidekah, kadeï voor

kedeï verkorting van akedeï (hier), karowa (of karoa) uit korowa) (de qoran),

alowa = olowa, het Mak. oiowang (voorsteven). De prefixen bevatten allen

de vocaal a. Het is moeielijk uit te maken of de a hier voor een pepët slaat,

gelijk bijv. het Jav. en Mal. hebben, dan wel, of de a, die hier stellig oorspronkelijker

is. is bewaard gebleven.

De a kan voorts in de eindlettergreep van een woord eene oorspronkelijke

pepet vervangen, indien ook de voorgaande geaccentueerde lettergreep deze

vocaal oorspronkelijk bevatte, welke dan in 'het Bim. tot i of e wordt, bijv.

ringa (hooren) Oud. Jav. rengö, Jav. rungu, Mal. dengar; mpinga (doof) Tumpak.

wèngel, Bal. bongol; hela (lusschenruimle) Mal. hëlat, Jav. èlet; mpesa (ledig)

Bul. pesel. Dikwijls wordt evenwel de oorspronkelijke pepet in de slotlettergreep

ook door eene i of e vervangen (zie § 8 en 9).

In baba (omwinden) Mal. bebal, Jav. bëbëd, Mak. baba is de e in beide

lettergrepen door eene a vervangen. Nog komt de a weleens in plaats van

de pepet in eene slotlettergreep zoo de voorgaande eene a bevat, bijv. ddra

(hongerig) Manggar. darëm, waarschijnlijk hetzelfde woord als Bul. arem, wafa

(foudraal), O- Bug. watë. In dit geval is echter i meer in zwang.

Ook in de geaccentueerde lettergreep kan de a voor eene oorspronkelijke pepet

slaan, zoo de slotlettergreep eene a bevat: rafa (belelpruim) Mal. sépah (zie

§ 22) ; raba (omheining) Bug. rabang ; sana (rustig) Mal. senang, Mak. sannang ;

kala (rood) Bug. tjala; nfanda (aanzien) Kölo. tonda, vgl. Daj. tendjang;

santjamba, ntjamba (verspreid) Jav. sëbar; zoo de laatste lettergreep eene a

bevat, wordt anders de pepet gewoonlijk door eene e weergegeven. Zeldzamer

treft men de a voor de pëpël aan, zoo de laatste lettergreep eene andere vocaal

TEBB. BAT. CEK. XVU1L. 2



t8 BtMANËESCHE SPRAAKKUNST.

dan a bevat. Een voorbeeld levert nggange (wreed, boos) Mal. bengis, O Jav.

wengis (toornig), Daj. bangibangis en rangirangis vgl. § 21. Een ander voor-

beeld is raso (scboon, rein) Daj. rasih, Mal. beresih, (zie bij § 10 en 11).

Mogelijk beantwoordt voorts hambu (uilscbudden) aan een Jav. kebul, ngebut.

Hel behoeft wel geen beloog dat bet steeds verdwijnen van de eindconsonanten

in bet Bim., gepaard aan de dikwijls groote veranderingen, die de oorspronkelijke

consonanten en ook meermalen de oorspronkelijke vocalen van een woord onder-

gaan, de vergelijking met de zustertalen, in vele gevallen, zeer onzeker maken.

Ten slotte merke men de klinkeropvolging op in de volgende woorden :

mbai (bed roven, rot), Jav. wuk, 0. Jav. wuk, (voor * wuuk).

mbari (dronken) Jav. wuru.

(Over den nasalen voorslag bij deze woorden zie men § 154, eene w moet

na den nasaal in b veranderen, (zie § 17). De consonant, die in bet Jav.

wuk verdwenen is (vgl. Brandes, Bijdrage tot de vergelijkende klanken der

Weslerscbe Afdeeling van de Mal. Pol. taalfamilie) verdwijnt ook als regel

in bet Bim. terwijl in deze taal de vocalen niet plegen samengetrokken te

worden (vgl. § 20). Met dezelfde vocalen zouden dus een Jav. wuk en wuru

in bet Bim. den vorm * mbuu en * mburu hebben). Tjaü (kam), Sumba sai

(zie § 15 en 20), Bul. susurur, Bis. sulud, Ibn. lugtid. In dit woord beeft bet

Bim. a—u, het Sumba. wederom a— i, tegenover eene u—u elders.

Bij dit woord vertoont ook het Bol Mong. dezelfde klankafwisseling, het

luidt namelijk in die taal tolaid (voor * sosair, de t voor s, als bijv. in

totopul (blaasroer) Bul. sepul, de d voor r als in moalod (begeleiden). Ponos.

moalor, Jav. aler. In verband met elkander beschouwd kan de gelijkstelling

dezer woorden, gelijk boven geschied is, wel als zeker beschouwd worden.

Tegenover eene u—u elders kan ook nog de vocaalopvolging voorkomen,

welke bijv. aangetroffen wordt in het Bal. suwah (kam) = Bul. susurur enz.

Een voorbeeld daarvan in het Bim. is:

Kabuha (buha met prefix ka vgl. § 150), bedorven, rot, maar speciaal van

een ei. De h staal in dit woord voor eene r of s (zie § 19). Wat de behandeling

van de aanvangsconsonant van de laatste lettergreep betreft, staat kabuha tot

bet boven besproken mbai als bet Jav. buruk of bosok tot wuk.

Minder zeker is de volgende gelijkstelling: ura (inschenken), waarnaast owa

(gieten van metalen), Bul. luas, Tonsaw. en Ponos. ligis, Mak. liri. In het

Bul. tuas meen ik dezelfde klankafwisseling tegenover i—i Ie zien, als bijv. in

het Bal. suwah tegenover Bul. susurur. (De regelmatige vorm van hel woord

in het Bul. tihis beeft de beteekenis van droppel). Men merke hierbij op dat

u en * ook in andere gevallen menigmaal verwisseld worden; het Bim heeft

meermalen i—i tegenover u—u elders ; het genoemde Bal. suwah kan, behalve met

het Bul. susurur, ook met het Mal. sisir vergeleken worden. Met zekerheid zou

men de boven opgesomde woorden gelijk kunnen stellen, als het te bewijzen

was, dat ura uit " lura was ontstaan, de r aanvangsconsonant van de laatste
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lettergreep zou hier dan op de wijze behandeld zijn, als in het Mal.. Mak. enz.

geschiedt, terwijl daarnaast * towa, (over de verhouding van o tot u zie § 10)

den meer regelmaligen vorm zou vertoonen. Het wegwerpen van een e consonant

aan het hegin van het woord, ook van eene t, heeft in het Bim. meermalen

plaats; vgl. § 28.

Eveneens meen ik dat in

:

ndai (eigen) a-i staat tegenover i—i en dat het woord oorspronkelijk één

is met het Mal. diri. Reeds Dr
. Brandes heeft in de Aanvullingslijst van

bovengenoemde Bijdrage gewezen op de vormelijke overeenstemming tusschen

het Mal. diri en de woorden voor »paal" in het Bul., Bug. enz. Het woord

voor »paal" nu luidt regelmatig in het Bim. ra, de r moet na een neusklank,

welke hier wel weder door een verloren voorvoegsel te verklaren kan zijn,

(vgl. § 6) in d overgaan. Nog mogen de volgende, op deze wijze behandelde

woorden hier eene plaats vinden

:

nljai (weg en deur). Dit kan met vrij veel zekerheid gelijkgesteld worden

met het Sawusche kelai (weg), nam. lai met prefix ke, zie § 21. Het dialect

van Kölo heeft kaliyu, weg en deur. Waarschijnlijk staan hier zoowel a—i

als i—u (voorbeelden hiervan leveren ook de zuslertalen meermalen op) voor

u—u. Of nu in* dit * (kaluu) hetzelfde woord schuilt als het Jav. lurung,

(over het wegvallen van de r vgl. § 28), wat in het Bim. ook nog in den

vorm laluru (groote weg) voorhanden is, laat den aard van het Bim. en Sawu.

wederom niet toe met zekerheid uit te maken.

tjingga (uitpeuteren), Mal. tjungkil, Jav. tjukil, Mak. süki, Bug. siikê. Over

de g voor k na een neusklank zie § 12. Waarschijnlijk is de m eerst tot i

geworden (zie onder i). De klankafwisseling is eene eenigszins andere dan in

de boven besproken woorden, maar komt overeen met die, welke bijv. het Jav.

kiwa tegenover het Mal. kiri vertoont.

Aanm. Meer als gissing vermeld ik nog muna (weven) voor x nuna, vgl. § 24 en dit voor nunu =
Jav nenun, zie §1 1 en vgl. onder § 154 vormen als nangi = Jav. nangis. Voor verwisseling

van a—a en u—u vgl. § 11.

§8. De e en e (welke, wat den oorsprong betreft evenmin als de a en de a in

het algemeen van elkander onderscheiden kunnen worden, (vgl. ook § 1)

kunnen in de eerste plaats overeenkomen met dezelfde vocaal elders, hetzij

dan lang of kort uitgesproken; voorb. dede (muskus) Jav. dedes, tjere (ketel)

Mal. tjerek, benle, Mal. benieng, bengke (stijf) Jav. benkeng (stijfhoofdig), bela

(vriend) Mak. idem., fjeha (schoppen), Mal. sepak, mbèko (krom), Mak. beko,

kakero (soort visch) Mak. kerung-kerung, bore, Jav. boreh, pabule (draagstoel),

Mak. bulekang enz.

Voorls wordt door e in eene slotlettergreep gewoonlijk een oorspronkelijke

tweeklank ai (ei) vertegenwoordigd; voorb. ade (hart), Daj. atai,made (sterven),

Tag. matay, fdre (rijst), ïag. palay, wèse (pagaai), Tag. bagsdy ane (witte-mier),

Mal. anai-anai, lebe (soort priester), Mal. lebai, sarume (soort vrucht), Mal.
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tjërëmai, siwe (vrouwelijk), Toumpak. siwej (wijfje van dieren), rame (vlas),

Sund. haramaj enz. Eene uilzondering hierop is mbeï (geven), Mal. bëri, Tag.

bigay, wellicht ook kadami (smaak) = Mak. kanjame: vgl. Kern, de Fidji

taal enz. s. v. yama.

In banggulae (soort hoorn), Mal. bungelai zijn de vocalen, die oorspronkelijk

den tweeklank vormden, bewaard gebleven (daargelaten dat de i tot e geworden

is, zie beneden), zoodat het woord in het Bim. vierleltergrepig is Dit zal te

verklaren zijn daardoor, dat het accent oorspronkelijk op de laatste lettergreep

viel. Ook wai, oude vrouw, Kólosch pavcai, vrouwen, vrouwelijk (dat is eene

afleiding van wai met een prefix pa) bevat waarschijnlijk de vocalen van een

oorspronkelijken tweeklank; vgl. Toumpak. siwej, Sund. awewe, Bent. wawinei

enz. vgl. ook in § 10 o voor au.

Aanm. Op te merken is nog het Kölosche weya (geven), Bim. mbeï, Mal. bëri, Tag. bigay, waarin de

a te vergelijken is met die in mala (sterven), uit matay in het Manggar., Ambonsch, enz. Het

is evenwel ook mogelijk, dal weya beantwoordt aan het Sumbawa. beyang; vgl. § 21.

Aanm. II. Op te merken is nog in het Bim. zelve liet woord ndai uit ndadi ontstaan, vgl. § 114,

Aanm., waaruit zich de vormen ndci, nde en ndi ontwikkeld hebben.

Voorts komt de e in eene geaccentueerde lettergreep (of ook è, zoo zij door

een neusklank is gesloten, zelden in eene open lettergreep) dikwijls voor een

oorspronkelijken pëpët te slaan, zoo de slotlettergreep eene a, of i, of e bevat;

zie echter ook § 7 en § 9. Voorb. genda (trom), Mal. këndang, nemba, Mal.

mënjembah, kan/eya (oprisping). Sund. förab, (vgl. § 20), peda (zwaard), Mal.

pëdang, tera (hard), Mal. tëras, seba (openen), Bal. sëbak, (wijd geopend), bareka

voor Mal. Arb. barëkat, sadeka voor Mal. Arb. sidékah, peti (kist), Mal. peti,

bedi (geweer), Mal. bëdil. (best (ijzer), Mal bësi, mbeï (geven), Mal. bëri, (vgl. §
20) welt (koopen), Mal. bëli, gendi (kruik), Mal. gëndi; sambele (slachten), Mal.

sëmbëleh, kagere (kraken), Jav. gerit, lebe (soort priester), Mal. lëbai. Voorbeelden

van e voor een pëpët in een open lettergreep zijn : wèse (pagaai), Tag. bagsdy,

Bat. borsi, Mak. bise, Bug. wise; kèla, in fdre keta (kleefrijst), Mal. këtan,

djèka uit het Arb. zakat, wegens het accent op de slotlettergreep. De pëpët

schijnt in deze woorden eerst i en daarna è geworden te zijn.

Nog kan eene e (in gesloten lettergreep è) voor de pëpët staan in eene

geaccentueerde lettergreep, indien oorspronkelijk, zoowel de voorlaatste als de

laatste lettergreep die vocaal bevatten; in de laatste lettergreep wordt de pëpët

dan tot a, (zie onder § 7) of eveneens tot e, bijv. kenle (gespannen), Jav.

këntjëng, Bug. gattang, kebe (onkwetsbaar), Mal. këbal, Bug. kabbang, lebe

(dik), Mal tëbal, vgl. Jav tëbël (stevig) en Bug. tabba, in tau tabba-e, Mak.

tau tdbalaka, de menigte. In epu (aardbeving), staat de e blijkens het Kölosche

nopu, het Mangg. nëpu, eveneens voor een pëpët, terwijl de slotlettergreep de

vocaal u bevat, in welk geval zij anders o pleegt te worden ; vgl. § 10.

Eenigszins kunnen hiermede vergeleken worden keri (troebel), Mal. këruh, Sund.

kiruh en santjedi (hikken), Mal. sëdu, Mak. tdtjddö, waar het Bim. in de slotletter-

greep wel i heeft, doch deze vocaal eene oorspronkelijke u vervangt; vgl. §9.
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Ook in de slotlettcrgreep kan de e voor eene oorspronkelijke pepet slaan,

vooral indien de voorlaatste lettergreep de vocaal u, of o uit «ontstaan, bevat:

duwe (soort vrucht), Jav. duwët, pule (samenhangend, niet vloeibaar), Jav.

puien, pede (draaien), Jav putër, óle (en pöle) (wringen), Jav. pulës, more (rond)

Sund. bulöd, mbure (nalatig), Sumba. mbuleng; somtijds ook, zoo de voorlaatste

lettergreep eene a of i bevat, als bijv. ntjae (verbrijzeld, dun), Mal. tjayar of

Ijayer, kabe (haken), Toump. kawër, lire (oester) Jav. lirëm, mee (zwart),

Sumb meting, Sikka. mitang, Mal. hitam. Meer gewoon is in dit geval *, vgl. § 9.

Voorts kan de e of è, de i vervangen. Bevat zoowel de voorlaatste als de

laatste lettergreep oorspronkelijk eene i, dan kan of de eerste in het Bim. tot

e worden, als in weki (lichaam, zelf) Sumba. wiki, Bal. siki, leli (versmolten),

Mal. lilih, of wel de beide i's veranderen in e, als bijv. in lebe (druppel), Mal.

tiris, vgl. § 20, ngènge (bijten), uit * nggengge, Mal. gigit, vgl. § 24, pee (met

de vingers knijpen), Bul. pihis.

In de* geaccentueerde lettergreep verandert de * voorts meermalen in e of è

zoo de laatste lettergreep eene a of u bevat: mbèlja (nat), Daj. bisa, mbèna

(bleek) Jav. biyas, Mak. pilasd, èda (zien), Bug. ila, reya (gember), Mal. haliya,

weya — Bul en Savu. wiya, ndeu (baden), Mal. dirus, tjedo (lepel, oplepelen),

Mal. tjiduk, peyo (boschhaan). Bal. kiyuh (boschkip). In mee, Kölosch kamète,

Sumb. meling, Sikka. mitang (zwart), is de * lot e geworden, terwijl de slot-

lettergreep eene e (oorspronkelijk pëpët) bevat, waarschijnlijk ging hieraan

een vorm met i in de beide lettergrepen vooraf, vgl. ook boven wèse. Bij een

een zeer groot aantal woorden blijft de i echter in deze gevallen onveranderd.

In de slotlettergreep treft men e voor * aan, bijv. in bae (in da bae, niet

goed) Mal. baik, bale (smijlen), Mal. banting, ntjobe (afgebrokkeld), Mal. sumbing,

nee (opstijgen), Mal. naik, kagere (kraken), Jav. gerit, ngare voor * nggare (ruw),

Mak. karisd, madjakale (soort plant) Bug. madjak'alling, öne (voordeel, nut).

Bat. uli, Mal. olih of oleh (verkrijgen), kaingge (zich verhoovaardigen), vgl. Jav.

inggil, pasöle van het Mal. përsolik. Voornamelijk dan heeft deze verwisseling

van i met e plaats, zoo de eindleltergresp oorspronkelijk gesloten was en de

voorgaande eene a, of u, of o, zeldzamer zoo die een andere vocaal bevatte. In

vele gevallen blijft echter ook onder bovengenoemde voorwaarden, de oorspron-

kelijke i bewaard.

Daarentegen wordt de i soms ook wel tot e, al was de laatste lettergreep

oorspronkelijk open, vooral weder na eene a, u of o ; bijv. banggulae (zie boven) =
Mal. bungëlëi, bae (I zijde, II vijand) Bug. wali, (zijde) bah, (vijand), vgl. § 28,

ane, Mak. idem, Mal. ani, saróme (glimlachen) Mak. tdmuri, töpe, Mal. topi vgl.

voorts rade (graf), Sumba. reli (voor rati), böle (aap), Sumba. bufi, kaboë

(katjang), Sawu. kabui. Een enkele maal kent de taal zoowel de vorm met i

als met e, bijv. mbali (dikwijls) naast mbale.

Voorts vertoont het Bim. wel e waar de verwante talen u hebben. In de

eerste plaats in de geaccentueerde lettergreep, wanneer ook de laatste eene u,
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of uit u ontstane o heeft, bijv. lelo (slak, verbrijzeld), Mal. luluh, nggero (mager),

Mal. kurus (vgl. § 12 en § 154, wewu (Kólosch dialect: fuik) Mal. bubu, elo,

uiteinde, Mal. udjung. Ook treft men de e wel eens in plaals van in de

geaccentueerde, in de laatste lettergreep aan, bijv. nggore (verruild), Bal. en

Daj. hurup, Mal. urup, vgl. § 19 en § 154, sudje (braadspil), Jav. sunduk, Mak.

sudê, lunde (tros) Jav., lundun, Mak. tunrung.

Ook wordt wel eens e— e voor eene oorspronkelijk u—u aangetroffen, bijv.

wele (oorspronkelijk : kiekendief, Jav. wulung, dewijl echter het Mal. helanq

heeft, kan de e— e hier ook uit e— e ontstaan zijn; kere, haar op hel lichaam,

waarschijnlijk nevenvorm (met prefix ka) van iri (haartjes op de padi), Mal. bulu.

Ook als de slotlettergreep eene a bevat, kan eene u tot e worden, bijv.

rempa (aanstooten) naast rumpa, Mak. tdrumpd, tiéfa (vergelen), Mal. lupa en

met klinkeromzetting: hentja (soort spook), Mal. hanlu.

Als voorbeelden van e voor u in de laatste lettergreep, kan aangehaald worden

röpe (schors, schil), Lampong. karumpung; waarschijnlijk is ook rede (pijn, minne-

pijn) = Mal. rindu; vgl. Sawu. kepue = Jav. puhun, Bim. fuu, tare, Mal. lerung.

Eigenlijk heeft men hier te doen met eene verwisseling van u en i, vgl. de

volg. §, waar de i onder de hierboven behandelde invloeden tot e geworden is.

Eene oorspronkelijke a in de geaccentueerde lettergreep wordt somtijds e

door invloed van eene volgende i, bijv. ntedi, in de uitdrukking ntadi ro ntedi

(aanplant) uit ntadi (planten), deni, Kólo. kadempi, Mak. dampt (nabij), mèngi

(geurig), Jav. wangi, sepi (soort garnaal), Bul. sapun (waarin de t dus waar-

schijnlijk voor eene oorspronkelijke u staat), dei (diep, binnen), Jav. dalem (i

dus voor de pepët). Ook de uit t ontstane e kan denzelfden invloed hebben,

bijv. nee (opklimmen), Mal. naik en waarschijnlijk mbere (overstrooming), Jav.

bandjir, vgl. § 16.

Zeer zeldzaam verandert de a in e door invloed van eene volgende w, een

voorbeeld is djenggo (baard,) Mal. djanggut. Vgl. § 10 en § 50.

Ook wordt e voor a in de geaccentueerde lettergreep aangetroffen, wanneer

de eindlettergreep eveneens a bevat: sambeya (bidden), Mal. sembahyang, kaleya

(vlammen) Bul. layas, lewa (strijden), Jav. lawan, vgl. Mak. ewai, djèka naast

djaka voor het Arab. zakdt, nempa (lappen), Mal. tampal, (menampal).

Somtijds staat ook voor eene oorspronkelijke a in de slotlettergreep eene e;

bale (werpen) Jav. balang, wele (kiekendief) Mal. èlang, Sund. hölang ; vgl.

Jav. wulung, rome (zwak), Mal. lemah, Bug. lammd, vgl. Bul. lëme. Waarschijnlijk

is hier de a eerst tot e geworden. In lee = Mal. tahan, zijn de beide a's tot

e geworden, te vergelijken is Bug. pepang (plank) met Jav. papan. In lóke

(openmaken), Mak. en Bug. luka, schijnt de e door invloed van de voorafgaande

u (o) ontstaan te zijn, mogelijk ook in tule (terugstooten), Mal. Jav. tulak.

Tusschen lenggo (hoog) en het Manggar. langkas, Saleijer. langkasd, schijnt

men een tusschenvorm welke u in de beide lettergrepen bevatte, aan te moeten

nemen, vgl. het Kólosche kalonggo en § 11.
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Aanm. Het is onzeker of ae wel eens voor aya slaal. Men vergelijke evenwel sac (oudere broeder)

met het Sumba. aya; sac zou alsdan een prelix moeien bevatten. Hel Manggar. heeft kac;

het Sikka. wue, mogelijk staal de s voor w en de k in het Manggar. woord voor g; vgl. §21
(vgl. ook Sikka. wan, jongere broeder met Aru. gali, enz.). Mogelijk kan ook nac (groot)

teruggebracht worden lol Mal. raya, Bug. maradja. Nac zou dan moeien slaan voor * ndac*

gelijk nata (heet van smaak) voor * ndala blijkens sarala (eenigzins heet).

§ 9. De i vertegenwoordigt in de eerste plaats dezelfde vocaal der verwante talen,

bijv. wiwi (lip), Mal. bibir, mjï (droomen), Mal. mimpi, Bug. nipi, rii (paal),

Bug. aliri, dindi (wand), Mal. dinding, ina (moeder), Bug. enz. idem, dimpa

(lever), Mal limpah, rima (hand), Mak. enz. lima, lira (weversspoel), Jav.

walira, ipa (overzijde), Bat. ipar, siwe (vrouw), Toumpak. siwej, liyo en liro

(kijken), Bug. liro, niu (kokosnoot), Mal. njiur, tjihu (elboog), Mal. siku, ringu

(gek), Mak. lingu, Uu (neus), Mal. hidung, afi (vuur), Mal. api, angi (wind),

Mal. angin, lai (ander), Mal. lam, weli (koopen), Mal. beli; men g i (geurig), Jav.

wangi; mori (leven), Jav. wip; nggunti (schaar), Mal. gunting, nggusi (aarden

pol), Mal. gutji, umi (soort aardvrucht), Mal. ubi; huri (vel), Mal. kulit, enz.,

zie voorts de voorgaande §.

Hoewel hel Bim. bij verwisseling van e en i, gewoonlijk de e verkiest,

zijn er toch enkele woorden waarbij zich het omgekeerde geval voordoet: riti

(geel koper), 0. Bug. relt, tjila (hakmes), Sawu. wela, Sumba. kabela, ori in

ama ori (oom), Bug. ure, karingqo (soort lor), Mak. genggong. Waarschijnlijk

heeft het Bim. in deze woorden de oorspronkelijke \ocaal bewaard.

Voorts kan i eene oorspronkelijke pëpël vertegenwoordigen; of in beide

lellergrepen, als in ini (zes), Jav. ënëm, likt (stok), Jav. teken, sintji (berouw

hebben), Mal. sësal, Bul. manësël, Ponosak. manonsol, kimi (in de vuist houden),

voor * kingi, (vgl. § 24 en § 12), Jav. gegëm, Mal. gënggam; of in de geaccen-

tueerde lettergreep, als in itja (één) Mal. ësa, hina (raken), Mal. këna, ringa

I (hooren) Mal dëngar en II (oliezaad), Mal. lënga, kakida (huiveren), Mal.

gëlar, karifa (kikvorsch), Sasak. lëpang, wisi (kuit), Mal. bëtis, pili (pijn), Jav.

përih of Mak. pdrisi, kipi (onder den arm houden), Mal. këpil, djangkiri (krekel),

Jav. djangkërik, kiro, stijf, Mak. kddorö, Bug. kaddó; of wel in de slotlettergreep,

als in ati (dekriet, dak), Jav. alëp, Mal. atap ; oi (water), Mal. ajër, maladi

(brandnetel), Jav. lalëng, kadi (jeuk), Jav. galei; dei (diep, in), Mal. dalam,

Jav. dalem, isi (zuigen), Jav. ingsëp; linggi (oprollen), Mal. lingkar, Jav. lëngkër,

ntjöki (moeielijk), Mal. sukar; vgl. Jav. sukër. Men vergelijke voorts de drie

voorgaande paragraphen. Zeer zeldzaam wordt eene oorspronkelijke pëpet in de

voorlaatste lettergreep door eene i weergegeven, als de slotlettergreep eene u,

of uit m ontstane o, bevat (vgl. de volgende §) ; een voorbeeld moet echter zijn

piku (opvouwen), waarmede pöku en wöku, alsmede het Jav. tëkuk te vergelijken

zijn; zie ook epu, onder § 8. Ook in de slotlettergreep is i voor de pëpël

zeldzaam, als de voorafgaande eene w, of uit u ontstane o, bevat, vgl. § 8.

Meermalen heeft het Bim. i voor u elders. Zoo kan eene i in beide

lettergrepen voorkomen, voor eene u in beide lettergrepen in de verwante talen,
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bijv. tjiki (voldoende), Jav. Ijukup, niiri, liri (richting, zich richten), Mal. ludju ;

vgl. § 16, pihi (kleine boor), Bal. pusut, tarii, d. i. ii met prefix tar (pissen),

Jav. uyuh, iri (haartjes op de rijst), voor * wiri, (vgl. § 28), Jav. wulu, sambü

(geleding), Mal. buku; Ui (weeken), Daj. lukum, vgl, § 28. Zeldzamer wordt

voor u—u elders, i—u (o) aangetroffen, voorbeelden zijn: üo (fakkel), Mal. sululi,

vgl. § 28; piyu (strijken), Mak. purusü. Meer gewoon is e—« (o) vgl. § 8.

In luki (stutten), Bug. lukii, Mak. tungkulü en gondi = gondo (kaal), Mal.

gundul, is de volgorde der vocalen omgekeerd, wat wel aan klinkeromzelling

zal toe te schrijven zijn. Eenigszins afwijkend is lel (toonen, onderrichten),

wat een bijvorm van luru, Mal. lundjuk, moet zijn.

Voorbeelden van i voor u in de voorlaatste lettergreep terwijl de laatste a

of i (hetzij oorspronkelijk, hetzij uit e ontstaan heeft) zijn: nisa (eiland), Jav.

nusa, iha (bedorven), Mal. rusak, (vgl. § 19), giri, scheel, Mal. djuling, UU (kapas

zuiveren), Mak. lolisi, Bug. lelü, iti (hersenen), Jav. utek, ida, het Mal. aduh met

klinkeromzetting.

In omgekeerde volgorde wordt ook «voor u in de slotlettergreep aangetroffen,

als de voorlaatste a of * bevat: ijafi (bezem), Mal. sapu, vgl. Sawu. kehai (de

s wordt in het Sawusch tot h en eene p die in het Bim. tot f wordt, valt

gewoonlijk uit, bijv. ai, Bim. afi, Mal. api, ao, Bim. afu Mal. kapur, ano Bim.

fano Mal. panau, are Bim. fare, Mal. padi); nladi, (planten), Jav. tandur, niniji

(wannen), Mal. njiru vgl. § 20; bini (vol) Mal. penuh. Somtijds is de a of i

door den invloed van de uit u ontstane i, tot e geworden, bijv. sepi (soort

garnaal) Bul. sapun, sanljedi (hikken), Mal. sedu, Mak. tdtjddo, keri (troebel),

Mal. kèruh; vergelijk § 8 en § 10. Op te merken is nog het Kólosche badji

= Bim. en Mal. badju (baadje).

In de eerste lettergreep der drielettergrepige woorden bindanga, Mak. banran-

gang; bintdia, Mak. bantalang; binlola, Mak. bantolang komt eene i in plaats

van a voor. Ook naast bandera woroU de vorm bindera aangetroffen. Al deze

woorden vangen met 6 aan, terwijl hunne eerste lettergreep door eene n gesloten

is. Dit is niet het geval in biruwa, Mal. beruwang, dit woord kan evenwel

aan het Mak., dat ook den vorm biruwang heeft, ontleend zijn. Overigens heeft

de eerste lettergreep der met b beginnen de drielettergrepige woorden, als zij

open of door een anderen neusklank gesloten is, de vocaal o. Eigenlijk vervangt

hier de i eene a, met de functie van een pepët.

Minlji (duf, goor) vgl. § 24 en 26, schijnt hetzelfde woord te zijn als het

Mal. basi. De i kan daaruit verklaard worden, dat de vocaal, na invoeging

van den neusklank eerst tot een pepët geworden is. Mogelijk zijn voor de

i—i tegenover o

—

i de voorbeelden in § 7, te vergelijken. Ook riu, vlak,

vergeleken met het Kólosche karalu, Sikka. dellun, vertoont eene i voor eene

a. Waarschijnlijk zijn deze vormen ontslaan uit een bijvorm van het Jav.

rata, Mal. datar, met u in de beide lettergrepen, vgl. § 7 en 10. Ook in de

slotlettergreep komt wel eens i voor a in de plaats. Een zeker voorbeeld is
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tfiwi (negen), Snmba. en Anibon. siwa, Sikka. hüva enz. Voorts vergelijke men

mpöngi (stom) met Sawu. banga, Sumba. kambanga; en ook met Sikka. ngangan;

böngi met hel Mal. beras (vgl. § 20) en waarschijnlijk ook lohi met Jav.

mulah, Sumba. en Sikka mula enz. (voor de / vgl. Sumba. luri (leven) met

Bim. mori enz. en voor de h zie § 19).

De opeenvolging i— i voor i— a in Ijiwi is wellicht te vergelijken met die

van a— i, a—a, u—a voor u—« of i— i, vgl. § 7, ditzelfde kan van lohi gelden.

Bij de andere woorden schijnt de a eerst tot een popel verdoofd te zijn, als

bijv. in het Bug. warm = Mal. beras. Nog is het Kolósche howi. partikel van

den vetatief, met het Tag. huwag te vergelijken.

§ 10. De o en ö (welke, in oorsprong, in het algemeen niet van elkander te

scheiden zijn) beantwoorden in de eerste plaats aan dezelfde vocaal elders,

hetzij dan lang of kort uilgesproken, bijv. höto (spelen), Jav. botoh; kadödo

(soort gebak), Mal. dodol; gölo (soort houwer), Mal. golok; ponto (armband),

Mal. pontoh, Mak. ponto, djoro (overhellen), Jav. doyong, Mak. rorong; bore,

(inwrijven en bëdak) Jav. boreh, kantjowa (kuil), Mal. lobang, vgl. § 22, wadjo

(soort uitroep), Jav. ayo, matjo (soort hak), Mal. paljol; mbèko (krom), Mal.

béngkok, enz.

Zeer dikwijls heeft er verwisseling van u en o (o) plaats. Dit geschiedt

trouwens in de verwante talen eveneens, zoo hebben bijv. de talen van Celebes

zeer dikwijls o waar het Jav. en Mal. u hebben, beide vocalen zijn dus niet

altijd goed uileen te houden.

Voor eene u in de beide laatste lettergrepen elders, heeft het Bim. meermalen

o

—

o of o

—

o, bijv.: sasöngo, (snor), Mal. sungut; sóno (soort visch), Mak.

sünü; soro, (uilspruitsel), Bul. suru; köko, (kraaien), Mal. kukuk, Mak. tingkoko;

gondo, (kaal), Mal. gundul; kódó (reiger), Mal. kuntul, Mak. kondo; kölo (soort

broodvrucht), Sumba. kuht, möro (groenachtig), Sumba. muru. Ook o

—

u voor

u—u elders komt voor: lodu (zonnehoed), Mal. ludung; longgu (bewaken), Mal.

lunggu; horu (helpen), Mal. luimig, (vgl. § 19), fou (nazetten), Mal. buru, vgl.

§ 7, 8 en 9.

Eene oorspronkelijke u wordt in de voorlaatste lettergreep meermalen tot ó

of o, zoo de laatste de vocaal a of i (hetzij oorspronkelijk, hetzij uit een pëpët

ontstaan), of eene uit i ontstane e heeft, bijv. oma (droog rijstveld), Mal.

huma; ösa (wrijven), Jav. usap; göla (suiker), Mal. gula; rowa, (feesten voor

de dooden), Mal. Arb. aruwah; mpóka (gebroken), 0. Jav.. pukah ; (ook in

longgo (ruim, los), Mal. lunggar, is de vocaal op dezelfde wijze te verklaren,

daar de vocaal in de slotlettergreep oorspronkelijk eene a was), Ijori, vormelijk =
Mal. tjuri; mori (leven), Jav. urip; ntjöki (moeielijk), Jav. suker; bole (aap),

Sumba. buli; öne (nut), Bat. uli (voordeel), vgl. Mal. oleh; nljobe (gekerfd),

Mal. sumbing; more (rond), Sund. bulöd; póde (draaien), Jav. pulër; enz.

Ook in de slotlettergreep wordt eene u meermalen tot o (of ó) zoo de

voorlaatste eene a of wel eene i of e (die ook uit «ontstaan kunnen zijn),
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of wel een uit eene a of een pëpët ontslaue o of o bevat, bijv. tjampo (vermengd),

Mal. tjampur; djago (mais), Mal. djagung; padjo (wiegen), Mal. ayun; garo

(krabben), Mal. gavuk; djamaro (smaragd), Mal. Arb, djamarud; afio (opium),

Mal. Arb. apiun; ilo (fakkel), Mal. suluh, Mak sulo; nero (passement), Mal.

serun ; kalcero (soort visch), Mal. kerung-kerung ; djenggo (baard), Mal. djanggut

;

lelo (verbrijzeld), Mal. luluh; eb (uiteinde), Mal. hudjung; ponggo (bijl), Mak.

pangkulü; röo (blad), Mal. daun; ngontjo (zuur), van * nggontjo, Jav. keijut',

nöro (slok), Sund. lëguk, vgl. § 22. Gewoonlijk was de slotlettergreep

oorspronkelijk gesloten, noodzakelijk is dit evenwel niet, een zeker bewijs

leveren de beneden te bespreken woorden nao en djao; verder vergelijke men

raio (vorsl, prins), met Jav. ra/w, (het woord zou evenwel ook aan een Mal.

daluk kunnen beantwoorden), mango (droog) met Sawu. Fidji. mangu; halo

(inwikkelen), met Sikka. kalu; tanaö (leeren), met Jav. sinahu. Aan den

anderen kant is het volstrekt geen noodzakelijkheid, dat de u in bovengenoemde

gevallen in o (of o) verandert, er heerscht daaromtrent volstrekt geen regel-

matigheid. Wanneer men bijv. ten opzichte van de vocaal in de slotlettergreep

bet Bim. met het naverwanle Sawusch vergelijkt, blijkt dat herhaalde malen

de eene laai de u behouden heefl, terwijl die bij de andere in o is overgegaan,

of omgekeerd. Soms bestaan ook in het Bim beide vormen naast elkander,

bijv. runli en ronti, vgl. ook laso en lasu, po dialectisch voor pu.

In de slotlettergreep wordt door o voorts gewoonlijk de oorspronkelijke

tweeklank au (ou) vertegenwoordigd: bango (soort reiger), Mal. bangaw, fano

(wilte plekken op de huid), Mal. panau; mpaö (schor), Mak. parro, vgl. Mal.

paraw, nggalo (herlen jagen), Bol. Mong. galou (najagen), /ao (gaan), Jav. laku,

Bis. lakau. Eene u vertoont fou (najagen), Mal. Jav. buru, Tag. bugau.

Wanneer echter alleen de slotlettergreep met den oorspronkelijken tweeklank

van een woord overblijft, wordt deze tot ao, tweelettergrepig, doch ineenvloeiend

uilgesproken, voorbeelden zijn nao (arenpalm), Mal. enau en djao (groen), Mal. hidjau.

Aanm. Bura (wit), schijnt tegenover lbanag. furau, Bis. pulau (vgl. Fidji. budó). te staan als wcya;

mata tegenover bigay; malay vgl. § 8. Of heeft hier eene verwarring met het woord voor

• schuim" (Daj. bura, Mak. busa enz.), plaats gehad? Men vergelijke Sikka. bura, evenals in

het Bim.: wit, maar bura-bara: schuim, terwijl in het Bim. bura-bara de beteekenis van

•geheel en al of al te maal wit" heeft. Vgl. ook Sumba. bara (wit). In het Daj. beteekenl

bura-baraa(n) «anhaltend tadeln" terwijl het Bat. bura, de beteekenis van «vervloeking" heeft,

is hierbij het Bim. baa (vervloeken) te brengen? Uit het Oud Jav. wërö vgl. ook Bol. Mong.

loba naast Ponos. loivu, Tonmp lëwu, is af te leiden daar er oorspronkelijk een vorm van

het woord heeft bestaan met een pëpët in beide lettergrepen, (de overige vormen schijnen

wederom ontstaan te zijn uit een met u— m). Voor het wegvallen van de consonant vgl.

Mal. buwih.

De (ó voor een /, r, h, w meest o uitgesproken) slaat voor Is bijna regel-

matig (vgl. § 8, 9 en 11) voor eene oorspronkelijke pëpët in de voorlaatste

lettergreep, als de laatste eene u (of daaruit ontstane o), bevat. Voorb. mbölju

(verzadigd), Jav. besur; dobu (suikerriet), Mal. tebw, dolu (ei), Mal. telor; fólu

(gal), Mal. hampedu; fónu (zeeschilpad), Mal. pënju; bödo (groote trom), Jav.



BIMANEESCHE SPRAAKKUNST. 27

bëdug; karöku (vlieg), Bal. lëgu (muskiet), tolu (drie), Jav. telu; sóbu (nest),

Bal. sëbun; söku (soort wortel), Mal. tjékur; nóro (slok), Sund. lëguk', wolu

(losbarsten), Bug. ballu; ngontjo (zuur), Jav. kefjut enz. De uitspraak van

dobu, is wel te verklaren uit een vroeger dowu, (het Kölosch heeft lowu).

Het Sumb. verkiest hier juist als meest regelmatige vocaal de i, dus bisu;

tibu enz.

Doch ook als de slotleüergreep een a, i of e (maar niet, zoo zij uit een

pëpët ontstaan zijn), bevat, komt somtijds de o of o in plaats van een pëpët.

Bijv. Ijorna (kabayaspeld), Sund. sömal (speld), vgl. Mal. sëmal (insteken);

paröpa (soort boom), Mal. parepal', bola (ontwaken), Sumba. wala, vgl. ook

rome (zwak), Mal. lemah, alsmede köde (lubben) met Sumb. këla, vgl. § 8

en mpöngi (stom) met Sawu. banga, Sumba. kambanga, vgl. § 9. De o in

öha (gekookte rijst), is dus waarschijnlijk gelijkwaardig aan de e in een Mal.

ëmas. Voorbeelden met i of e in de laatste lettergreep zijn móli (zee), Sanggar.

mettie, vgl. Sikka metling mëtting bennu, mara (vloed, ebbe), {bennu = Mal.

pënuh, mara, Mak. idem droog); ködi (een kittelig gevoel hebben), Jav. gëli;

kaböli (pokken), Ponos. buli, doch Bug. balli; ijoi (prijs), een nevenvorm van

weli, koopen, vgl. § 21, pode (slinkboontjes), Mal. pëlai; köne (zelfs) Bug.

kanneng, vergelijk ook lalöse (fluisteren), met Jav. kalësik.

Ook in de slotleüergreep vervangt o somtijds een pëpët, bijv. ndako

(aankleven), Jav. raket ; ndapo (dichtaaneen, vastzitten), Jav. rapël ; óto

(begeleiden), Jav. alër (zie beneden). Bij deze woorden bevat de voorlaatste

lettergreep althans oorspronkelijk eene a. Evenwel schijnt ook sanggöbo

(vooroverliggen), aan een Jav. kurëb (met omzetting, vgl. § 26), gelijkgesteld

te kunnen worden. Zie ook onder o voor a in de slotleüergreep.

Of een oorspronkelijke pëpët in de beide laatste lettergrepen wel eens door

ó—o wordt weergegeven, kan ik niet met zekerheid bepalen. Wel is waar

beantwoordt een woord als wöko (groeien), aan een Bug. wakka, Mak. bakkd,

doch mogelijk is de vocaal en de slotleüergreep oorspronkelijk a geweest en

later verdofd, gelijk dat in het Bug. dikwijls plaats heeft, wellicht is mbölo

(veel), een andere vorm van tebe (dik), met omzetting, vgl. § 8 en is donggo

(berg, gebergte), met Jav. tënggër, gelijk te stellen.

Dewijl eene u tot o (o) kan worden onder dezelfde omstandigheden waar

deze laatste vocaal een pëpët vervangt, is het zeer wel mogelijk dat deze

pëpët eerst tot u geworden is, vgl. de volgende §. Van enkele woorden

als paröpa, ndapo enz. is dit vrij zeker.

Somtijds wordt eene oorspronkelijke a in de voorlaatste lettergreep tot o;

als de laatste eene u of daaruit ontstane o heeft ; is de u in de slotleüergreep

onveranderd gebleven en volgt zij terstond op de o, dan wordt zij steeds van

de voorafgaande o afgescheiden uitgesproken. Voorb. doü (mensch), Mak. lau ;

wou (lucht, geur), Mal. bau ; tjoü, wie ? naast au, wat ? röo (blad), Mal. daun

;

döo (ver) Mal. djauh; föo (mangga), Mal. pauh; öo (bamboe), Kólo. keu (met
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prefix ka), Bug. awo; ngoru (naar visch ruiken), voor * ngg'oru Jav. arus',

ponggo, (bijl), Mak. pangkulü; löho (plaatsen), Mal. taruh, löro (Iandpunl), Mal.

landjung. Bij vele woorden blijft de a echter onveranderd. Naast elkander

beslaan nggabu en nggabu (dicht begroeid, behaard).

Doch ook in andere gevallen komt ö, ook wel eens o, in de plaats van a.

Naast elkander bestaan langa en lènga (wijd uiteen, schaars), vgl. Jav. langka,

longka, en hel Bul. lengka, schaars. Waarschijnlijk is in dit woord een

oorspronkelijke pëpët op tweeërlei wijze behandeld geworden, oi' bestonden er

oorspronkelijk twee vormen: een met een pëpët, een met a in de voorlaatste

lettergreep. Uit de Mak woorden pamakkang (zolder), en rappo-rappo (hangslot),

evenwel, hebben de Bim. pamöka en röpo-röpo gemaakt, Bö (wetboek), wordt

wel eens geschreven bob en is dus waarschijnlijk uit het Arb. bah (uitgesproken

bob) ontstaan. Andere voorbeelden zijn löpa (slaan met de hand), Mal. lampar,

öto (begeleiden), Jav. aler, lodja (zeilen), Mal. layar, oi (water), Mal. ajer

(wellicht heelt hier evenwel eene voorafgaande w invloed gehad), wellicht,

is woi, tand = Jav. bahem (kies), vgl. Bul. waang (tand), te stellen. Naast

elkander beslaan nog hadi en hodi (verheugd). Bij enkele dezer woorden kan

de o verklaard worden als in lönga, bij andere is een directe overgang van

a in o aan te nemen.

Ook in de slotletlergreep komt wel eens eene o voor, waar de verwante

talen a hebben, bijv. longgo (los, ruim), Mal. lunggar, Sumba. kalongga, katöo,

Kölosch (hard), Mal. tèras, O. Jav. twas; ömo (in den mond houden), Bug.

omang; godo (pakhuis), Jav. gudang: lembo (breed), Mal. lebar, Bul. lempar,

vgl. 0. Jav. wèlar, Sumba. mbelar; mito (in meè milo, pikzwart), Sikka.

mitang, Sumba. meting, vgl. Jav irëng. De twee laatste voorbeelden leveren

waarschijnlijk weder voorbeelden van de vervanging van een pëpët of van eene

tot pëpët verdofde a door o, van de andere laat zich dat niet met zekerheid

bepalen.

Zelden heeft het Bim. a waar in de verwante talen o gevonden wordt, als

in voangga (dij), Mak. bongka; baka (wegjagen), Mak. bongka. In deze woorden

zal de a wel de oorspronkelijke vocaal zijn. Somtijds wordt in het Bim. een

o aangetroffen waar de verwante talen eene i vertoonen; bijv. döku (wan),

voor * dogu, vgl. § 12, Ponos. Bol. Mong. digu, Bat. anduri, Mal. njiru; mpdso

(zweer), Mal. bisul, vgl. Bal. busul (bloedvin). Het Bal. busul wijst aan dat in

deze woorden eigenlijk u— u, met i—u verwisseld is, gelijk zoo dikwijls plaats

heeft; de eerste u is, gelijk boven besproken is, in het Bim. tot o geworden.

Nonlo (over eene brug gaan; brug), is wel te vergelijken met hel Mal. lili,

menili, hier zal dan oorspronkelijk u—u tegenover i—i gestaan hebben, voorna

(snot), schijnt gelijkgesteld te kunnen worden met het Sumba. wira, Sawu.

wari, vgl. § 21 en 28. Hier zal men wel te doen hebben met het omgekeerde

van het in § 9 behandelde geval, nam. met u voor i, welke op de gewone

wijze tot o geworden is. Dezelfde verhouding schijnt te bestaan tusschen
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nompa (smijten), en het Mal. lempar. Een voorbeeld van o voor u, in de

slollettergreep levert raso (schoon, zuiver), vergeleken met Jav. reuk, Mal. bërsih.

o voor wa wordt aangetroffen in ao (tegenover, weerstaan), Mal. Jav. lawan,

wellicht in oi (water), zie boven. In kamoa (sprinkhaan). Jav. walang, Snmba.

kabalang, is de o waarschijnlijk uit a ontslaan, de m toch wijst op een ouder

* kamboa, uil * ka mbola = * kambala.

§11. De u beantwoordt in de eerste plaals aan eene u elders. Voorb. fuu (stam),

Mal. pukun; wuu (jaloers), Mal. tjëmburu; susu (borst), Mal. susuk; mbumbu

(kruiderijen), Jav. bumbu; dumpu (stomp), Mal, lumpul; kudu (luis), Mal.

kulu; uma (huis), Jav. umah; mbuda (blind), Mal. bula; wuwa (vrucht), Mal.

buwah , ufa (loon), Mal. upak; ura (regen), Mal. Imdjan', ruwe (medevrouw),

Bug. maruwe; buwe (soort katjang), Sikka, bue, Manggar. wue; pule (klonterig),

Jav. puien; uwi Mal. ubi; huri (vel), Mal. kulit; ninu (schaduw), Ponos. olinu;

puti (soort boor), Sikka. pulik; ndau (naald), Mal. djarum; kangampu (vergeven),

Mal. ampun; afu (kalk), Mal. kapur; wadu (steen), Mal. batu; ndeu (baden),

Mal. dirus; ilu (neus), Mal. Iiidung; pidu (zeven), Jav, pitu; doii (mensch),

Mak. tau; mbólju (verzadigd), Jav. bësur; enz. vgl. § 7 tot 10.

Voorts kan u eene oorspronkelijke pëpët vervangen, vooral in de geaccentueerde

lettergreep, zoo de volgende met eene lipletter aanvangt: supa (soort hout), Mal.

sepang; ndupa (vadem), Mal. depa; kalubu (asch, stof), Mal. lebu; arubana

(tamboerijn), Mal. rëbana; arubaa (Woensdag), uit het Arb. arba'd; dumu (soort

plant), Mal. lëmu; sarume (soort vrucht), Mal. tjërëmei.

Zonder invloed van eene lipletter wordt u voor de pëpët aangetroffen in

sunlu (soort plant), Mal. sënlul; mundu (melati), Mal. mëlur, vgl. § 16; puwa,

(persen), Mal. përak, Jav. poli; udi (leguaan), Manggar. wëli, Sikka. oti (groote

hagedis), in dit laalsle woord kan ook de invloed van de oorspronkelijke

aanvangsletter werkzaam zijn geweest.

De u voor een pëpët in de laalsle lettergreep wordt aangetroffen in rapu

(dicht, aaneen), Jav. rapëf, vgl. ook daru, houtskool in § 21, vgl.de vorige §
Zelden staal u voor i, een voorbeeld is manggusta. Mal. manggislan. De u

in kui (linksch), Mal. kiri, Mak. kairi enz. is waarschijnlijk niet uit i, maar

uit eene w ontstaan, vgl. Bul. kawihi, Bat. hambirang, (vgl. ook Bim. wdna,

Sumba. kawana (rechts), met Mal. kanan).

Hoewel bij verwisseling van u en o (ö') het Bim. gewoonlijk o (o) heeft,

wordt toch in enkele woorden eene u aangetroffen waar de verwante talen o

hebben, bijv. kamumu (den mond spoelen), Mak. kalimómoró, Sumba. kamomu;

kambuti (soort mandje), Mak. kamboti; Ijöpu (wisselen van tanden), Mak.

tjappo enz.

Van verwisseling van u—u en a—a, als bijv. Bol. Mong. dugu, (bloed),

vergeleken met Mal. darak; Manggar. nunu (etter), vergeleken met Mal. nanah;

Bug. lupü (honger), vergeleken met Mal. lapar, vertoonen, vinden zich ook in

het Bim. eenige sporen, bijv. lulu — /are (rijststoppels), Mak. lalara; tanta
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(schudden), Mak. tunlung ; Mal. kapapa (vergeven), is waarschijnlijk met Mak.

poporó te vergelijken. Vgl. ook Kólo. karalu in § 9, en lenggo in § 8.

Eene u voor wo elders, vertoont rau (soort vrucht), Mak. rawo; vgl. vormen

als Sumha. kalau, Sawu. kedjau met Fidji. kalavo, Mak. balawo. Op deze

wijze schijnt ook ure naast bore (wrijven met iets), Ie verklaren te zijn.

§12. In het algemeen beantwoorden Bim. k, g en ng aan dezelfde klanken in de

verwante talen. Bijv. kapu (sluiten), Mak. kapü; kebe (onkwetsbaar), Mal.

kebal; kipi (onder den arm dragen), Jav. kempit; koha (klapperdop, schedel),

Mal. tengkorak; kui (linksch), Mal. kiri; baku (mand). Mal. bakul; baka

(verschrikken). Mak. tabangka; wekt (lichaam), Sumba. wiki; mbèko (krom),

Mal. béngkok; tiki (stok), Jav. leken; söke (opgraven), Bug. süké; puka (soort

net), Mal. pukat, enz.

garo (krabben), Mal. garuk; gendi (waterkruik), Mal. gendi; gondo (kaal),

Mal. gundul; nggunli (schaar), Mal. gunting; djagu (met de vuist slaan), Jav.

djagur; djenggo (baard), Mal. djanggul; longgo (ruim), Mal. lunggar; enz.

ngdra (naam), 0. Jav. ngaran; ngamu (amok maken), Mal. mëngamuk; angi

(wind), Mal. angin; mèngi (geurig), Jav. wangi; ringa (hooren), Mal. dengar; enz.

Na den neusklank in een woord heeft de k neiging om tot g te worden,

bijv. langga (stappen), Mal. langkah; lenggo (hoog), Sal. langkasa; linggi

(oprollen), Mal. lingkar, Jav. lengkër; nangga (de nangka), ijanggi (kop), Mal.

tjangkir; ponggo (bijl), Mak. pangkulü; binggu (dissel), Mak. bingkung; rang-

gasasa voor * rangkasasa uit Mal. Skr. raksasa ; enz. Somtijds is de ngg nog

tot ng geworden (vgl. § 24) bijv. lönga (niet dicht, schaars), Bul. lengka.

Evenwel komt de k na den neusklank vonr, in een aantal woorden, waarbij

zeker niet aan overname kan gedacht worden, als: bengke (stijf), Sav.bengkeng

(stijfhoofdig); singku (arm), naast tjihu (elleboog), rungka (afbreken), mangke

(met de hoorns stooten) enz.

Daarentegen kan een woord niet met ngk aanvangen, maar moet de k in

dit geval tot g worden, terwijl ngg wederom tot tig worden kan, dus: nggero

(mager), Mal. kuvus; ngguwu (tijdelijke verblijfplaats), Jav. kuwu; ngende (be-

delen), Jav. kere; (vgl. §13) ngare (ruw), Mak. karisd, enz. vgl. ook § 19.

Omgekeerd wordt g, niet voorafgegaan door een neusklank, dikwijls tot k,

bijv. kadi (jeuken), Jav. galei (vgl. § 13): kakida (huiveren), Mal. gelar; kiri

(iets draaien), Mal. giling, (vgl. § 16), ködi (een kittelig gevoel hebben), Jav.

geit (vgl. § 13), kaba (licht), Bal. gampang, (vgl. § 14), doku (wan), Bol,

Mong. digu, (vgl. § 10) laka (in lewa ro laka: strijd, ruzie) Mal. Jav. laga;

karöku (vlieg), Bal. Sawu. legu (muskiet); enz.

Voorts wordt eene oorspronkelijke k in het Bim. dikwijls tot h en is

omtrent de ng de veel voorkomende verwisseling der neusklanken in het oog

te houden. Hierover, alsook over eenige minder veelvuldig voorkomende

klankwisselingen enz. vergelijke men voor:

k % 19, 20, 23, 25
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g % 19, 21, 22, 23

ng $ 20, 24.

g 15. In «Ie eerste plaats beantwoorden Bim. t, d, en n aan dezelfde klanken elders,

de (/ aan de Javaansche d of de plaatsvervangers van dien klank elders, voorb.

taa (lontarpalm), Jav. taï; taï (drek), Mal. tahi; lebe (dik). iMal. lebal; liki

(stok), Jav. teken; töho (plaatsen), Mal. taruh (vgl. § 20); tuwa (oud), Mal.

luwah; ntasa (rijp), Mak. tasa, vgl. Mal. masa/c; alt (dekriet), Jav. alep; kèla

(in fdre kèla, kleefrijsl), Mal. kelan; ila (wij) Mal. kila; Ui (hersenen), Jav.

ulek; ólo (begeleiden), Jav. aler (vgl. § 10), ata (visch), Sikka. utang; puli

(boor), Sikka. putik; nggunti; (schaar), Mal. gunting; linta (bloedzuiger), Mal.

linlah, enz. Daga (handeldrijven), Jav. dagang ; ddra (hongerig), Manggar. darem

;

duniya Jav. Arb. dunya; bedi, (geweer), Jav. bedil; kadödo (soort gebak), Mal.

dodol; lodo (door iets steken) Mak. tödö; enz.

nam (etter), Mal. nanah', nao (arenpalm), Mal. enau; nipi (dun), Mal. nipis;

mbani (dapper), Mal. berani; duna (aal), Sumba. tunah; enz. Bede (muskus),

Jav. dedes; duwe (soort vrucht), Jav. duivel; ado Jav . aduh ; bodo (groote trom),

Jav. bedug; peda (zwaard), Jav. pëdang; todu (soort hoed), Jav. ludung; fjedo

(lepel), Jav. sendok; dindi (wand), Mal. dinding, Mak. Bug. rinring; danda

(ankertouw), Mak. ranrang, vgl. Jav. dandan; ook dei, Mal. dalam, Mak. lalang,

Bug. enralëng, wraar het Jav. de dentale d bezigt, zoo ook de praeportie di,

Mal. di, Mak. en Bug. ri; enz.

Somtijds weifelt de taal tusscben d en d, bijv. in de overgenomen woorden

waarvan in de inleiding gesproken is. Een enkele maal treft men wel eens

d aan, waar men d zou verwachten, trouwens ook het Jav. verwart beide

klanken wel eens. Als vaste regel geldt echter, allhans voor de tegenwoordige

taal, dat de d, zoo een neusklank voorafgaat, tot d wordt, tenzij het woord met

eene d aanvangt, men zegt dus dindi; danda enz., doch fanda, Jav. pandan;

ndupa (vadem), Jav. dëpa enz. Men zie hierbij evenwel de Noot bij § 1.

Zeer dikwijls wordt eene oorspronkelijke / tot d, zoowel in het begin als in

het midden van een woord, bijv. dahu (vreezen), Mal. lakut; dana (grond),

Mal. lanah; dau (indigo), Mal. larum; dimu (komkommer). Mal. timun; dobu

(suikerriet), Mal. tëbu; doü (mensch), Mak. tau; duna (aal), Sumba. enz.

tunah; ada (slaaf). Mak. ata; ade (hart), Mal. kali; mada (oog). Mal. mala;

èda (zien). Bug. ila; mbuda (blind), Mal. bula; rade (graf), Sumba. reti;

hudu (luis). Mal. kutu enz. Naast elkander zijn tumu en dumu (uitspruitsel),

in gebruik. Daarentegen zegt men voor dalima (granaatappel), gewoonlijk

talima, wat zeker veroorzaakt is door het voorbeeld van een aantal drielettergrepige

woorden, welke met het verouderde prefix la beginnen. Op te merken is de

overeenkomst tusschen het Bim. en het Sawusch. niet alleen wat de overgang

van / in d betreft, maar vooral wat betreft de woorden, waarbij zich dat

verschijnsel voordoet, hoewel er ook enkele verschilpunten zijn (bijv. Sawu.

dai, Bim. taï, drek). In het Sumbasch heeft de overgang slechts zelden plaats,
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naar bet schijnt vooral na een neusklank. In het Bim. wordt de overgang

na een neusklank. slechts een enkele maal aangetroffen, voorheelden zijn: ndai

naast ntai, in de samenstellingen niki (voldoende) ro ndai of ntai en taho

(goed), ro ndai (ntai), welke «volkomen" beteekenen (vgl. Sawu. dat, genoeg ?)

;

dari en ntdri, ombinden (Mal. tali, Sawu. dari?), vergelijk ook karenda,

mededeelen, met renla, uitspreken, vermelden en ndonta.

Onder de minder naverwante talen doet zich het verschijnsel ook voor bij

het Sikkasch en het Fidjisch, echter alleen in het begin en meestal bij geheel

andere woorden, bijv. Sikka. daha (gaar), dala (ster), doi (klein), Bim. nlasa,

ntdra, toi; daarentegen Sikka. tewwu d. i. tewu (suikerriet), tello (ei), matang

(oog), Bim. dobu, dolu, mada, Fidji. heeft dovu, Bim. dobu en duna (aal). Bim.

idem. duwa (zekere plant), Bim. idem, doch dio (oester), doa (hart van een

boom), limo (komkommer), mala (oog), Bim. iire, tera (Kólo. katöo), dimu,

mada, enz. Een regel in welke gevallen de overgang van de tennis in de

media in eene of andere taal plaats heeft, schijnt niet te bestaan.

De d komt voorts regelmatig in de plaats van eene Bim. r (hetzij deze

oorspronkelijk, hetzij uit een anderen klank ontstaan is), na een neusklank,

vgl. § 16. Hier staat de d wel voor eene d, vgl. boven.

De n slaat nog voor de nj in het Jav. Mal. enz. Bijv. niu (kokosnoot),

Mal. njiur; niwa (bij), Lamp. njivoan, Sund. njiruwan; mina (olie), Mal. minjak',

fönu (landschilpad), Mal. pënju; huni (kurkema), Mal. kunjit; ngana (vlechten),

Mal. mënganjam; enz.

Meermalen staat n nog voor eene / elders, bij enkele woorden, die hiertoe

gebracht kunnen worden, komt de verwisseling van beide klanken ook in de

verwante talen voor. Voorb. ndru (lang), Mal. landjul, vgl. § 16; nèfa

(vergeten), Mal. lupa (vgl. § 8); nenle (rijden), Sumba. kaleti; mVm (schaduw),

Bat. linglom, Ponos. olinu, Bul. leno; daarnaast saninu (spiegel), Sumba.

kaninu, vgl. Jav. pëngilon; nötju (rijslblok), Mal» lësung; palanu (het Mal.

përgëlangan), Tond. kulalu (enkelring), Daj. palaju (armring) ; panimba (over-

zetten), uit het Mak. palimbang; mbèna (bleek), Mak. pilasa, Jav. biyas', tjina

(broeder, vriend), Sund. süah; öne (nut. voordeel), Bat. uli, Jav. oleh (verkrijgen),

gunu, in djdra gunu (Isabellepaard), Mak. gulung ; kabunu (klapperbast), Daj.

buhtl, Fidji. bulu, doch Tag. bunut, in de Alfoersche dialecten wanut, banut.

(Het Mal. sabut zal wel hetzelfde woord zijn met omzetting, vgl. § 22 en voor

de klinkers het bovengenoemde wanut en § 7).

Ook de d kan nog eene oorspronkelijke / vervangen, bijv. dapi (laag),

Mal. lapis; dimpa (lever), Mal. limpah; ngadi (nacht), Mal. malam, vgl. Jav.

malëm, vgl. § 24; ködi (kitleling), Jav. gëli; köde (lubben), Sumba. këla;

widi (kiezen), Mal. pilih, vgl, § 17. Op deze wijze is ook de d in kadami

(proeven), Mak. kanjam e, te verklaren, vgl. Kern, De Fidjitaal enz. s. v. yama.

In dadju (lui), vergeleken met Bal. mayus, Sumba. mayou, schijnt de m eerst

tot n (vgl. § 24), toen lot / (als in Sumba. luri (leven), Bim. mori) en deze
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weder 4ot d geworden te zijn. Ook de (/ in den nadrukswijzer da naast ra,

schijnt uit / ontslaan te zijn, vgl. Mal. lak. Ook slaat (/ wel eens waar elders

dj. wordt aangetroffen, bijv. dama (aanraken), Mal. djamah, Mak. djama; dodo

(vragen), vermoedelijk Jav. djaluh, vgl. § 10; dondo (lang van tijd), wel van

denzelfden slam als Jav. ladjur, djudjur, Mal. landjul
; pida (oogenblik), Mal.

Iiëdjap, doch Jav. hëdap, Mak. Itida; ngodu (polten hakken), Jav. ngandjun

In heide gevallen kan men de (/ als eene differentiatie van de r beschouwen,

vgl. § 16. Ook in andere gevallen waarin eene Bim. r een anderen klank

vervangt, wordt wel d daarnaast aangetroffen. Daarentegen schijnt de r

zelden in d over Ie gaan, waar het Jav. en Mal. in het gebruik van dezen

klank één weg gaan, daargelaten de bovengenoemde overgang in d na den

nensklank.

Eene enkele maal schijnt de d nog voor eene Jav. f te slaan, bijv. kampodo

(knuppel), vgl. Jav. pëtuh; Itödu (afsnijden, afhakken), vgl. Jav. këtolt.

Zie voorts voor:

t % 19, 23, 25.

d % 15, 16.

n $ 24.

d $ 16.

§ 14. In het algemeen beantwoordt de p en m aan dezelfde klanken elders, de b

aan de Jav. b, terwijl de f gewoonlijk eene oorspronkelijke p vervangt

Voorb. pdha (voederen), Jav. pahan; pal (bitter), Mal. pahil; peda Mal. pëdang;

pidu (zeven), Jav. pilu; pili (pijn), Mak. pdris'r, pöde (draaien), Jav. putër ;

pule (gestold, klonlerig), Jav. puien; api (inklemmen), Mal. apit; ipa; (overzijde),

Bat. ipar; ndupa (vadem), Mal. depa; mpaö (schor), Mal. parau; mpesa (ledig),

Bul. pessel; tjampo (vermengd), Mal. Ijampur; lampa (gaan), Jav. lampah;

enz. Baba (omwinden), Mal. bebal, vgl. Jav. bebëd; bale (werpen), Jav. balang ;

bedi (geweer), Jav. bëdil; benghe (stijf), Jav. beng/ceng; bore (besmeeren met

zalf enz.), vgl. Jav. boreh; tebe (dik), Jav. lëbël ; enz. Mada (oog), Mal. mafa;

mai (komen), Bug. idem, Bul. mei, Mal. mari; melji (beminnen), vgl. Bug.

mase, en Jav. sih; mina (olie), Mal. minjalc; möda (gemakkelijk), M.a\.mudah;

mura (planten), Bal. mula; ama (vader), Bug. idem, Jav. rama; dimu (komkom-

mer), Mal. timun; oma (droog rijstveld), Mal. huma; uma (huis), Mal. rumah;

enz. Fai (rog), Mal. pari, Jav. pe; fahu (varen), Mal. palm; fdre (rijst), Mal.

padi; filto (oor), Jav. huping, met omzetting; afi (vuur), Mal api; afu (kalk),

Mal. hapur, Jav. apu ; Icafa (draad), vormelijk Mal. Itapas ; harifa (kikvorsch),

Sasak. lepang; lampifi, Mal. pipi; ufa (beloonen), Mal. upah; u/i (blazen), vgl.

Bal. ngupin; nèfa (vergeten), Mal. lupa; nifi (droomen), Bug. nipi, Ma\. mimpi;

nljafa (in iets hangen blijven, vastraken), Daj. sampah, Hal sainpeh, Mak.

sampard, vgl. Mal. dampor; Ijafi (bezem), Mal. sapu; rijd (duizendpoot), Mal.

Upan; safaï (biltera^hlig), naast paï (bitter), Mal. pahil; safaö (eenigszins

schor) naast mpaö (schor), Mal. parau.

YERH. DAT. GGN. XLVI11. 3
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Dat de Bimaneesche b oorspronkelijk daar alleen voorkomt waar talen, als

het Jav., Bug. enz. in het gebruik van dien klank met het Mal., Mak. enz.

overeenkomen, is eigenlijk alleen op te maken uit de woorden, waarin eene

oorspronkelijke w bewaard is gebleven, want in den tegenwoordigen toestand

der taal staat de b ook dikwijls voor eene oorspronkelijke w. In de eerste

plaats moet de w na een neusklank tot b worden, dus bijv. mbani (dapper),

Jav. wani; mbeï (geven), Jav. weh; mbaru (weduwe), Bug. walu. Doch ook

zonder neusklank kan b voor w slaan, bijv. bou (nieuw), Bul. wem, Jav.

wahu; bae in da bae (niet goed), Bug. wadji, Mal. baik; bae en bali (zijde),

Bug. ivali; butu (dak), Sumba. wilu. Nu blijft het altijd mogelijk dat deze

en dergelijke woorden vroeger met een nasalen voorslag zijn uitgesproken,

welke later verdwenen is, van woorden als bou enz., kan dit wel met zekerheid

gezegd worden, vgl. § 154, het is evenwel niet noodzakelijk, dat dit steeds

het geval geweest is; ook het Jav. levert menig voorbeeld van den hier

besproken overgang. Een voorbeeld van b voor w in een woord levert dolm

(suikerriet), Kólo towu, Fidji. dovu, doch Jav. tëbu, vgl. § 10, andere voorbeelden

zie onder § 20 en 21.

Verwisseling van p en b is niet zeldzaam na een neusklank, bijv. mbdna

naast pana, (warm), Mal. panas; mbèna (bleek), Mak. pilasd, (doch Jav. biyas);

daarentegen mpinga (doof), Tumpak. mengel, Mak. (dialect), bongoló; mpóso

(zweer), Mal. bisul, vgl. § 10 ; mpongi (stom), Sawu. banga, Sumba. kambanga'(dom,

stom); mpowa (ledig), Daj. boang, vgl. ook mpule naast mbure (onbedachtzaam),

Sumba. mbulang, Sawu. balu (vergeten), voorts : nfjambu (zich vermengen,

handgemeen), Jav. Bal. tjampuh ; doch hampu (warm), Bal. këbus ; wellicht is

ook ampa (naar boven geleiden) met Jav. ambat te vergelijken. Zonder

neusklank komen voor: bini (vol), Sumba. binu, Mal. penuh; bento (strik), Mak.

pengko; binti (schalling), Mal. upëli; poro (korl), Mak. bodo; pölu (soort

bamboes), Mal. behing; ponte (inwikkelen, pak), Jav. bunlel; wellicht is ook

pèke (been, bol) = Mak. buku, vgl. § 8; voorts kaba (licht, niet zwaar), Bal.

hampang, idem, Mal. gampang (licht, gemakkelijk); apu (mist), Sikka. apung

(dauw), Mal. ambun (dauw), of wel = Fidji. kabu (nevel), pahe waarschijnlijk

voor * hepa, in beteekenis en vorm = Mal. sëmbar, vgl. § 19. Van sommige

dezer woorden kan wederom met zekerheid gezegd worden, dat de neusklank

(hetzij vooraan, hetzij in het woord) verdwenen is, bij andere kan dit ook

het geval zijn. Parasila, uit het Mal. bërsila, zal wel vervormd zijn naar

analogie met de meer lettergrepige woorden, welke het verouderde prefix pa

bevatten.

B staat ook in het Sumbaasch na den neusklank meermalen voor p, bijv.

mbana (warm), bini (mbini) vol, enz. Zeer frequent is deze verwisseling

voorts in liet Sikkaascb, naar bel schijnt zonder invloed van den neusklank,

gedeeltelijk bij dezelfde woorden als bijv. bennu (bënu) vol, doch ook bij vele

andere, als bait (bitter), Bim. paï, Kölo mpaï. Mal. pahil; buhu (wind, veest), Bim.
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pötju, Sumba. kapisu, Manggar. petjw, vergelijk voorts baing (doorn, stekel),

Bim. pae (angel); bette (bete) (binden), Bim. pele; bolek (vel), Bim. mpore;

baa (reeds), Sumba. mbada, Bim. mpada (geëindigd, op). Bij de laatste vier

woorden, waarvan mij de vorm in andere talen niet bekend is, kan ook het

Bim. afgeweken zijn. Daarentegen is p voor b, zoowel in het Sumbaasch als

in het Sikkaascb, zooal niet onbekend, toch niet gewoon. Sporadisch worden

deze verwisselingen ook in andere talen aangetroffen, bijv. Jav. biyas, Mak.

pilasd; Bug. pitja, Daj. bisa. Evenmin als voor den overgang van t in d,

schijnt voor deze verwisselingen een regel opgesteld te kunnen worden.

Zeer moeielijk is het ook eenige regelmaat te vinden voor de gevallen

waarin eene f eene oorspronkelijke p vervangt. De Bim. woorden, welke ƒ in

het woord hebben, eindigden oorspronkelijk, voor zooverre mij hunne vormen

in andere talen bekend zijn, gewoonlijk op eene vocaal of eene h, of een neusklank.

Hiertoe zijn ook te rekenen die woorden, welke in het Mal. enz. op eene r

eindigen, welke evenwel in het Jav. verdwijnt, in het Daj. en Bal. tot h

wordt (bijv: afu, ntjafa), dewijl ook in hel Bim. deze letter, al waren niet alle

eindconsonnanten afgevallen, zou moeten verdwijnen. Eene uitzondering

maakt kafa (garen, draad), dat ik met het Mal. kapas meen gelijk te moeten

stellen, vgl. Rottin. abas, zoowel kapas, als garen, als ook Sikka. kappa, Mal.

kapas, doch gogor (Bim. möro) kappa, draad op een houtje rollen. Of nu

omgekeerd elke p in een woord, dat oorspronkelijk op bovengenoemde wijze

eindigde, in het Bim. tot ƒ moet worden, kan ik niet beslissen. Eene bepaalde

uitzondering schijnen die woorden te vormen, wier voorlaatste lettergreep

oorspronkelijk eene pëpët wa<, dus ndupa (vadem), Mal. depa; dipt (mat).

Bul. teppe, Bent. dipt, Sumba. lopo, Kólo töpu. Voorts kan eene f niet na een

neusklank voorkomen, dus lampa (gaan), Jav. lampah ; mpuu (hulptelwoord),

van fuu (stam). Tjapa (schrijlings ergens opzitten), zal wel oorspronkelijk

één zijn met ntjafa (ergens in blijven zitten, over iets heen hangen, als

bijv. een doek over een heg), de p is hier dus gespaard om eene wijziging

in de beteekenis aan te geven. Een woord als nipa, (de nipahpalm) is wellicht

overgenomen.

Omtrent het voorkomen van de f aan het begin van een woord wordt het

onderzoek bemoeielijkt door het veelvuldig gebruik van den nasalen voorslag

(welke later ook weer verdwenen kan zijn), zoodat bijv. alleen uit het

toevallig aanwezig zijn der vormen safaö naast mpaö, safaï naast paï te zien

is, dat in deze woorden de f de plaats der p moet innemen. Naar het

schijnt, heeft het Bim. dan regelmatig f aan het begin van een woord, wanneer

de volgende lettergreep met eene vocaal, eene h of de Maleische r, welke in

het Jav. verdwijnt, aanvangt. Voorb. föo (mangga), Mal. pauh ; safaï (bitter-

achtig), naast paï, Mal. pahil; fuu (stam), Mal. puhun; fe (rog), Mal. pari,

Jav. pe\ safaö naast mpaö (schor), Mal. parau, Daj. pehau. Doch puwi, (persen),

Mal. perah, wellicht door de pëpët in de eerste lettergreep. Een woord als
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paa (bijtel), Mal. pahat, is wellicht overgenomen, of andere onbekende oorzaken

kunnen gewerkt hebben om de p te sparen. De f komt evenwel ook nog

in het begin van andere woorden voor, een regel heb ik daarvan niet kunnen

ontdekken. De p van het verouderde prefix pa (vgl. § 153), blijft steeds

gespaard. Zoo ook die in het eenlettergrepige pu (vgl. § 270), Mak. pa, van

daar is de p waarschijnlijk ook behouden in kapo, uit ka en po (pu) vgl.

§ 281, Balin. idem.

Van de verwante talen, welke naast p, eene uit p ontstane f bezitten, kan

ik alleen het Malagasisch en het Samoasch vergelijken. Voor zooverre de

gegevens eene beslissing toelaten, schijnt het dat, waar het Bim. eene /heeft

ook de beide andere talen denzelfden klank bezigen, eene enkele maal ook w,

bijv. Mig. wary (rijst), Bim. /are; Samoa. wolu (schildpad), Mig. fanu, Bim.

fönu, vgl. § 13. Daarentegen hebben genoemde talen zeer dikwijls
f,

waar

in hel Bim. de p behouden is, niet alleen voor aan het woord, waar de

nasaal kan gewerkt hebben, maar ook in het woord, bijv: Mig. refy (vadem),

Bim. ndupa, vgl. Sam. ngafa; Mig. tify (dun), Sam. manifi, Bim. nipi; Mig.

rafilra (aanéén), Bim. rapu, enz

Tusschen het Bim. en Sawusch bestaat die overeenkomst dat eene p, welke

in hel Bim. tot f wordt, in het Saw. verdwijnt, terwijl de p, die in Bim.

onveranderd blijft, ook in het Sawusch gespaard wordt. Voorb. adu (gal),

Bim. fölu; anju (schildpad), Bim. fönu; ano (witte plekken op de huid), Bim.

fano; are (rijst), Bim. fdre; ai (vuur), Bim. a/i; ao (kalk), Bim. a/u; ni

(droomen), Bim. nifi; (ke)hai (bezem), Bim. tja/i; daarentegen pana (warm),

Bim. pana, Mig. fana; pari (hoeveel), Bim. pila, Mig. firy; pole (draaien,

wringen), vgl. mode, Bim. pode, Mig. futand; pidu (zeven), Bim. idem., Mig.

füu; apa (vier), Bim, upa, Mig. efatra; rapa (vadem), Bim. ndupa, Mig. refy;

lapa (vouw), Bim, lipt, Mig. lefilra, enz. Uitzonderingen echter zijn : pau

(mangga), Bim. föo; kepue (stam), Bim. fuw, en aan de andere zijde menl (fijn),

Bim. nipi. Het Kólosch kent de f niet en heeft eenvoudig p, waar het Bim.

/ bezigt, vgl. % 30.

Eene enkele maal stelt de Bim. f ook eene oorspronkelijke w voor, gelijk dit in

het Bollineesch regel is, en ook veelvuldig in het Samoasch voorkomt, bijv. safaka

(zich openen), Mak. tdbakkard, Bug. tabakkd, Jav. mekar, waarnaast sekar, wal er

op wijst dat de beginletter oorspronkelijk eene w was; fada (dingen), omzetling

van * dafa uit * lafa, 31al. lawar; fou (najagen), Tag. bugau, Daj. bohau, Bat.

buro, Mal. buru, ook het Jav. heeft buru, maar is ook reeds ten opzichte van

de r onregelmatig; hoewel mij geen vorm van het woord met w bekend is,

kan toch aan de bovengemaakte gelijkstelling niet getwijfeld worden.

Zie voorts voor:

p $ 17, 19, 25.

b § 20, 21, 23

m § 24.
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15. De Ij kan beantwoorden aan denzelfden klank in hel Jav. Mal. enz., zoo ook

de dj doch zeldzamer ; voorb.

:

tjampo (vermengd), Mal. Ijampur ; Ijangga (een gevorkt hout), Jav. Ijanggah

;

tjalja (fijnhakken), Mal. Ijaljah; tjiki (voldoende), Jav. tjiikup; Ijöpu (wisselen

van tanden), Mak. fjappo; nfjae (vergruisd), Mal. tjayer; petje (knijpen), Mal.

piljit
;

pulju (punt), Jav. putjuk ; mat/o (hak), Mal. patjol ; Itapantja (soort

plant), Jav. patjar; ngonljo (zuur), Jav. heljut; mbinlja (vergaan), Bal. bentja; enz.

Djdra (paard), Jav. djaran; djanga (kip), Mak. djangang; djao (groen), Mal.

hidjau ; djenggo (baard), Mal. djanggul ; djadja (rondgaan), Jav. djadjah ; ladjo

(uitspannen een louw), Jav. ladjur (in de lengte); ladji (kunstmatige spoor),

Mal. idem; tindja (gelofte), Mak. tindjd; enz.

Van de meeste woorden, waarin eene dj in het woord, beantwoordende aan

eene dj elders, voorkomt, laat het zich moeiel ijk beslissen of zij als echt Bim.

dan wel als overgenomen, zijn te beschouwen.

De tj staat voorts zeer dikwijls daar, waar het Jav. Mal. enz. eene s

heeft. In de eerste plaats moet eene s in het Bim. na een neusklank tol tj

worden, vgl. § 18. Maar ook zonder neusklank kan de tj zoowel vóóraan,

als in het midden van een woord voor s staan. Voorb. tja (eens), Mak.

sa; tjafi (bezem), Mal. sapu; fjampu (neef), Mak. sampu ; tjafa (blijven hangen),

Mak. sampard, Bal sampeh ; tjapi (koe), Mal. sapi ; tjihu (elleboog), Mal. siku

;

tjitji (insteken), Mak. sisi; tjiwi (negen), Ambon. siwa, Bat. Bal. siya; tjoma

(speld), Sund. sömal ; tjua (spade), Jav. suwan ; walja (wasschen), Bal. besah,

Tag. basd, Sawu. baha; metji (beminnen), Bug. mase, Jav. asih; matji (zoet),

uit * masin voor Mal. manis (vgl. § 27); röljo (schillen), Mak. soso, Sumba.

sisi; mbèlja (nat), Daj. bisah, Mal. basah; ilja (een), Mal. esa; nötju (rijslblok),

Mal. lesung; mbötju (verzadigd), Jav. besur; pölju (wind, veesl), Sumba.

kapisu, Manggar. pelju. Naast elkander staan kasela en katjela (uitzonderen).

Een regel in welke gevallen s tot tj wordt laat zich wederom niet geven,

alleen schijnt dit in het woord regelmatig te geschieden, wanneer de voor-

gaande lettergreep oorspronkelijk eene pëpët bevatte; zie echter ook bij §18,

vooraan het woord bestaat ook weer de mogelijkheid van een verdwenen

neusklank, uit katjela naast kasela (tjela of sela mei prefix ka), blijkt echter

dat het volstrekt niet noodzakelijk is in alle gevallen den invloed van een

nasaal aan te nemen. Van de verwante talen heeft vooral het Manggaraisch

dezelfde neiging om de s in de tj te doen overgaan, hoewel de klank in die

taal meer sissend is en wellicht beter door tsj getransscribeerd wordt.

Nog kan tj staan waar elders dj voorkomt, bijv. paljinga (ontbloot van de

tanden), Daj. djadjingar; pilja (knippen met de nagels), vgl. Mal. pidjat ;
ponljo

in ponljo sambia (avondster), Jav. pandjer sore; kanljaka (bale-bale), Sumba.

kendjaka; tjaka (span), Bug. tjakkd, Mal. djangkal. Naast kantjadja (sparen),

van een grondwoord * {n)ljadja, Mal. sayang komt kanljatja voor.

Eene Jav. Mal. dj wordt zeer dikwijls tot r, vgl. § 16 of d, vgl. § 13.
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Er komen evenwel ook woorden voor waar het Bim. eene dj, tegenover een

r elders vertoont, of r en dj afwisselen ; voorb : wudja naast wura (strooien),

kamodjo (iets in den mond hebben), Bug. orong, morong ; djampa (stevig binden),

Mak. (dial.), rampd; ngudju (wroeten), Sumba. nguri, wellieht is ook hetlja

(overrijp) te vergelijken met Mal. merali, Mak. edja, vgl. Sawu. mea, (rood en

rijp), (voor de h zou wellicht Mal. hilam met Sumba. meling, Bim. mee Ie

vergelijken zijn, vgl. § 19). Zie ook babudju en tadja onder § 20.

Hiervan is niet te onderscheiden dj voor d, als in djoro (hellen), Jav.

doyong, Mak. rorong.

Eene enkele maal staat dj ook voor d, bijv. in sudje (braadspit), Jav.

sunduk, Mak. sude, doch Bal. sudji, sudjen; hadjudji (soort spel), Jav. Skr.

djudi, Bat. djudji. In hantjada naast kanljatja voor kantjadja slaat de d

omgekeerd voor de dj.

De dj vervangt voorts eene oorspronkelijke y na de klinkers a, o en u;

bijv: padjo (wieg), Mal. ayunan; padju (zonnescherm), Mal. padjung; hadju

(hout), Mal. kayu; kampadja, Mal. papaya; kantjadja (sparen, ontzien), van

* (n)tjadja, Mal. sayang ; lodja (zeilen), Mal. layar ; kodja, Mal. koyan ; kampudja

(soort plant), Mal. lampuyang, enz.

Zie voorts voor:

tj § 18, 21, 22, 23.

dj % 16, 18, 20, 23.

§ 16. De r beantwoordt in het algemeen, evenals in het Sumbaasch en Sawusch

aan eene Jav. r, zij staat dus zoowel daar, waar het Jav. en het Mal. enz.

eene r bezigen, als ook waar het Jav. r tegenover eene Mal. d heeft; de /

beantwoordt in het algemeen aan een Jav. Mal. /. Voorb:

rapu (dicht aaneen), Jav. rdpet, Mal. rapat; rame (vlas), Jav. Mal. rami;

rampa (ontrukken), Jav. Mal. rampas; raso (schoon), Jav. rësik, Mal. bërësih;

garo (krabben), Jav. Mal. garut; djdra (paard), Jav. djaran, Mak. djarang;

lire (oester), Jav. tirëm, Mal. liram; nggero (mager), Jav. kuru, Mal. kurus',

enz. Raa (bloed), Jav. rah, Mal. darah; röo (blad), Jav. ron, Ma\.daun; rinqa

(hooren), Jav. rungu, Mal. dëngar; ruwi (doorn), Jav. rwi, ëri Mal. duri',

rindi (donker), Bul. rëmdëm (zwart), Tonsaw. dëmdëm (donker); dri (jongere

broeder), 0. Jav. ari, Mal. adik; fdre (rijst), Jav. pari, Mal. padi; lira

(weverspoel), Jav. walira, Bug. walida; liro (zon), Mak. allo, Bug. asso, Manggar.

lëso; kera (zwager), Manggar. kesa (vgl. § 154, Aanm. II.); kiro (stijf),

Mak. kadóro, Bug. kaddó. Eene uitzondering is duwa (twee), Jav. ro, loro,

Mal. duwa en zie beneden onder /.

lai (anders), Mal. lain, Jav. len; laluru (weg), Jav. lurung; lampa (gaan),

Jav. lampah, Mak. lampa; leli (opgelost), Mal. lilih; UU (was), Mal. lilin;

linggi (oprollen), Mal. lingkar, Jav. lëngkër; lodja (zeil), Mal. Jav. layar; tolu

(drie), Jav. lëlu; weli (koopen), Mal. bëli; hela (tusschenruimte), Mal. helat, Jav.

ëlëd ; öle (uitwringen), Mal. pulas, Jav. pulës ; maladi (brandnetel), Jav. lalëng; enz.
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De r moet na een neusklank tot d worden ; voorb : ndöo, hulptclwoord van

röo, blad ; nda/co (kleven aan iets), Jav. raket; ndapo (aan iets vast blijven),

vgl. rapu, Jav. rapet; ndasa (bewonen), van rasa, (land), ndawi (iets maken),

naast ram (werken), bindanga uit hel Mak. banrangang; sando (geneesheer),

Mak. sanro; genda (trom), Mak. ganrang, Mal. kondang ; ngende (bedelen), Jav.

kere. Dudu (stekelvarken), Sikka. rulung, (voor het Sanggarsch is terutung

opgegeven), zal wel weer een voorbeeld zijn van eene verdwenen nasaal.

Zeer dikwijls staat r voorts voor eene oorspronkelijke/; voorb: rahi (echt-

genoot), Mal. lakt; rai (hardloopen), Mal. lari; reya (gember), Mal. haliya;ringa

(oliezaad), Mal. lenga; ringu (gek), Mak. lingu; rum' (zekere huidziekte),

Manggar. luwi; dra (bosch), Jav. alas; aru (stampen), Mal. alu ; karawo (muis),

Mak. balawo; ngdri (graven), Mal. gali; ntjdra (verkeerd), Mal. salah; kiri

(draaien), Mal. giling; more (rond), Mal. bulal; wura (maan), Mal. bulan;huri

(vel), Mal. kuht; mundu (melatie), Mal. melur (met ingevoegden neusklank), enz.

Meermalen staat r nog voor eene Mal. Jav. dj' in een woord; voorb: ntiri

(in de richting van, zich richten), Mal. Jav. tudju ; töro (landpunt), Mal.

tandjung; turu (wijzen), Mal. tundjuk; ndru (lang), Mal. landjut, Jav. ladjur;

maru (uitgestrekt liggen, slapen), Kólo. mam, vgl. § 17, schijnt verwant met

Jav. udjur, Mal. budjur ; mbere (overstrooming), is wellicht = Jav. bandjir.

Als aanvangsletter schijnt d voor dj verkozen te zijn, vgl. § 13; een voorbeeld

met r is mij niet bekend; wel komt nd, dat zoowel uit d als uit r kan

ontstaan zijn, voor in woorden, welke als reduplicaties te beschouwen zijn, bijv.

nduru, (tonder), Mak. Bug. djtidjü ; ndanda (in volgorde), Jav. djadjar ; ndindi

en daaruit ndidi (volgorde), Mak. djidjiri.

Ook waar het Mal. dj, doch het Jav. d heeft, heeft het Bim. r of vooraan

nd, bijv: ura (regen), Mal. hudjan, Jav. udan; ndau (naald), Mal. djarum,isv.

dom; ndadi (worden), Mal. djadi, Jav, dadi; ndeu (baden), Kólo. riu, Mal.

djirus naast dirus, Jav. dus; 0. Jav. dyus. Döo (ver), Mal. djauh, Jav. dok

zal wel staan voor *ndoo, vgl. § 6.

De l is een der klanken, welke in het Bim. de meeste veranderingen onder-

gaan. Behalve dat zij meermalen tot r, n of d (vgl. § 13) wordt, komen

zeldzamer nog meer veranderingen voor, waarover later zal gesproken worden.

In welke gevallen en waarin eene oorspronkelijke / verandert, is niet te bepalen.

Ook is het niet waarschijnlijk, dat er oorspronkelijk eenig verschil in uitspraak

bestond tusschen de l bijv. van Mal. malam, welke tot d (ngadi) of die van

Mal. oleh, welke tot n (pne) of die van Mal. bulan, welke tot r (wura) wordt

of die van Mal. suluh, welke gespaard blijft (ilo). Uit de in § 13 en hier

gegeven voorbeelden blijkt, dat van invloed der vocalen geen sprake kan zijn.

Naast elkander komen voor rima, in de beteekenis van »hand" en lima,

in de beteekenis van »vijf ' ; uru, steel van eene lans enz., ulu, vooraan, te voren

;

róna, stam, lóna, stam als hulptelwoord ; ook balu, geurig, lekker van reuk en

tjdru, lekker van smaak, schijnen oorspronkelijk één te zijn. Naast elkander
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in dezelfde beteekenis zijn nog in gebruik mbure en mpule (nalatig), Sumba.

mbulang. Ook in het Sawusch bestaat de neiging de / in r te laten overgaan

en meestal bij dezelfde woorden als het Bim., al komen enkele verschillen

voor. Nog heeft Sawu. mada (nacht), Bim. ngadi, Mal. malam ; de aequivalenten

der overige woorden, welke in het Bim. d voor / vertoonen, zijn mij in hel

Sawusch niet bekend, uitgezonderd nog dat van widi (kiezen), waar het Sawusch

evenwel pili heeft. Hetzelfde geldt van de woorden, waar het Bim. n voor

/ heeft, uitgezonderd ngahu (rijslblok), Sumba. ngusung, Bim. nolju, Mal. lësung.

Nu en dan heeft het Bim. echter wel eens l waar men een anderen klank

zou verwachten; / voor Mal. Jav. r; voorb: pili (pijn), Mak. pdrisi, Jav.prih;

kulu (stomp), Bug kunru; ngölo (tot een draad trekken) Jav. nguriil; ngölo

(welriekend), Mal. harum, Jav. anim (vgl. § 10, ngölo zou dan moeten staan

voor * nggölo, vgl. § 19 en § 24; het wegvallen der eindconsonant verhindert

evenwel, gelijk menigmaal, eene zekere vergelijking); löo (gat), Sawu. roa, Jav.

rong, vgl. Mal. ruwang, doch ook lobang; wellicht is lepi in beteekenis het

Mal. Jav. rëbuf, ook vormelijk daaraan gelijk.

L voor een Jav. r, Mal. d, Bat. g wordt aangetroffen in: ilu (neus), Jav.

irung, Mal. hidung, Bat. igung; fólu (gal), Jav. amperu, Mal. hampëdu, Bal.

pogu; pila (hoeveel), Jav. pira, Bat. piga, Mak. pila.

L voor eene Bim. r= Jav. Mal. dj slaat hoogstwaarschijnlijk in elo, (top,

uiteinde), Mal. hudjung; het wegvallen der slotconsonant maakt de gelijkstelling

evenwel niet volkomen zeker. Hierbij kan gevoegd worden (ka)balo (schertsen),

Mak. bandjulü, het Jav. heeft echter banjol, zoodat hier de / voor nj kan

slaan, vgl, kadami onder § 13.

L voor d wordt waarschijnlijk gevonden in lènga (makker), naast dinga,

Mal. dëngan. De d in dinga, staal wel voor d (wellicht door invloed van

ndinga), blijken, Bug. rangdng.

Luu, ingaan, is mogelijk te vergelijken met Sawu. nuhu, wat wel met Jav.

nusup gelijk te stellen is, zoodat hier de / voor n zou kunnen slaan.

Voorts zijn op te merken de woorden tjili (verbergen, verborgen), tjimi (verber-

gen), ntjimi (verborgen), ili (verbergen), sanggili (verborgen, zich verbergen). Tjili

en tjimi, ntjimi zijn stellig oorspronkelijk belzelfde woord, zoodat de m uitw

ontslaan is, vgl. § 24; ili kan hetzelfde woord zijn door wegvalling van de

aanvangsconsonant ; sanggili is waarschijnlijk ili met het in onbruik geraakte

prefix sa, wat door een neusklank gesloten is, vgl. § 152, waardoor de

spiritus lenis tol g geworden is, vgl. § 19; er zijn mij echter geen andere

voorbeelden bekend van samenstelling van een, met een klinker beginnend

woord, met een der in § 150, vlg. te behandelen prefixen van verbale beteekenis,

welke meermalen door een neusklank gesloten worden; mogelijk moet men

zich dan ook sanggili van een nevenvorm * gilt afgeleid, voorstellen. Daar

eene Bim. tj eene oorspronkelijke w kan vertegenwoordigen, vgl. § 21, zou tjili

vergeleken kunnen worden met Sumba. wini in pakawini, M. P. wuni. Evenwel
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kan een vorm als Ijili, evengoed beantwoorden aan een Bal. silib (onopgemerkt,

heimelijk) oi' aan een Daj. basilim (verborgen), mogelijk nog aan anderen.

Ook is het mogelijk dat Ui en Ijili niet oorspronkelijk één zijn, zeker is

het, dat eene w aan het begin van een woord, het meest aan wegwerping

onderhevig is, zoodat dus mogelijk wel Ui, maar niet Ijili aan M. P. wuni

beantwoordt. Het wegvallen van de slotconsonant belet ook hier weder eenige

zekerheid te verkrijgen. Mogelijk staat / voor n nog in lohi (braken), vgl.

§ 9 en § 19 en vgl. ook daju onder § 15.

Ten slotte zij nog opgemerkt dat in het Bim. in hetzelfde woord zoowel

twee r's of I's, als bijv. rera, rero, leli, lelo, als één r en / kunnen voorkomen,

als liro, liri, rela, enz.

Zie voorts voor:

r § 19, 20, 21, 22.

I $ 19, 22.

17. De y staat nooit in het begin van een woord; in het midden van eene woord

beantwoordt zij aan eene Jav. Mal. y, zoo eene e of i voorafgaat en eene a,

o of u volgt, bijv. reya (gember), Mal. haliya; kakeyo (schreeuwen van ganzen),

Mak. keyo; peyo in djanga peyo (boschhaan), Bal. Iziyuh; sambeya (bidden),

Mal. sembayang; kaleya (vlammen), Bul. layas; siya (hij), Bug. idem, Mal.

iya; iyo (ja), Mak. idem; enz.

Onder dezelfde voorwaarden kan eene y ontstaan door het wegvallen van

eene andere consonant, als bijv. in kanteya (oprisping), Mak /era; tiyo (kijken),

naast het oudere liro ; piyu (strijken), Mak. purusü enz , of wel door achtervoeging

van een enklitischen nadrukswijzer, als ede-y-o, uit ede (dat), en den nadrukswijzer

o, vgl. § 270. Na de klinkers a, o of u wordt eene oorspronkelijke y tot

dj, vgl. § 15. Tusscben i en e, of e en i spreekt het Bim. nooit eene yuit.

De w stelt in de eerste plaats de oorspronkelijke Mal. Pol. w voor ; voorb.

:

waa (dragen), Bug. wawa, Mal. barna; wadu (steen), Jav. walu, Mal. balu; watt

(soort boom), Jav, wam, Mal. baru; wawi (varken), Mal. babi; weli (koopen),

Mal. beli; wèse (pagaai), Bug. wise, Mak. bise; wisi (kuit), Mal. belis; wiwi

(lip), Mal. bibir; woü (geur), Mal. bau; wuri (aar), Jav. wuli, Mal. bulir;

uwi (soort aardvruchl), Jav. idem, Mal. ubi; riwu (duizendtal), Jav. ewu, Mal.

ribu; iwa (op den schoot houden), Mak. riwa, Mal. riba; awa (heneden), Mal.

bawah; karawo (muis), Mak. balawo; niwa (bij), Lamp. njiwan, Sund. njiruwan;

luwa (buiten), Mal, luwar enz. Zeer dikwijls is eene oorspronkelijke w tot

b geworden, na den neusklank is dit regel, vgl. § 14; uit de bovenstaande

voorbeelden echter blijkt, dat die overgang toch niet in die mate heeft plaats

gehad als in het Mal., Mak. enz.

Voorts kan eene w ontslaan na eene u of o als de volgende lettergreep met

a, i of e aanvangt, bijv. puwa (uitpersen), Mal. perah, vgl. § 20 ; ruwi (doorn),

Mal. duri vgl. § 20, buwe (soort katjang), Sikka. bue, Manggar. wue, vgl.

kaboë enz.
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Tusschen twee us kan, ofschoon zeldzaam, eene w voorkomen, bijv. suww,

ntuwu; nog zeldzamer geschiedt dit tusschen twee o's, bijv. kowo; meestal

worden deze vocalen evenwel met een hiaat uilgesproken. Mogelijk moet de

w in zulke woorden ook op andere wijze verklaard worden, vgl. § 21.

Tusschen eene o en u, of u en o, komt nooit eene w voor.

Niet zelden ontbreekt de y na i of e en nog vaker de w na u of o, ook

waar zij in andere talen aangetroffen worden, of eene consonant verdwenen

is: bijv: kiu (haai), Mal. hiyu; kanggio (roepen), Mak. kiyó; riu (vlak), Kólo.

karalu vgl. § 7 en 9; tjua (schop), Jav. suwan; ua (betel), naast wuwa

(vrucht); hui (links), Mal. kiri; Ijoi (prijs), naast weli, Kólo. woli (koopen), enz.

Meermalen worden verschillende woorden ook onderscheiden naarmate zij

met of zonder y en w worden uitgesproken, als: tiya (mast), entia (splijten)

;

loi (geneesmiddel), en lowi (koken); loa (losmaken), en lowa (kunnen).

Waarschijnlijk zal het streven om verschil te maken ook bij de andere

woorden, hel niet aanwezig zijn der halfvocalen veroorzaakt hebben, al is dit

in elk bijzonder geval niet altijd meer na te gaan.

Eene enkele maal slaat w voorls voor y, bijv. in kawori, of tawori, dal ontstaan is

uit het Mak. Iciyori, welke laatste vorm nog in officieele Maleische stukken

in gebruik is. Voorls hawi (vischhaak), Mal. kayil, mogelijk ook in karawe

(roeiriem), als dit beantwoordt aan Jav. dayung, Mak. gayong; het kan echter

ook aan een Benten. gogawel beantwoorden, vgl. § 22, dewijl het ontbreken

van de slotconsonant, de vergelijking weder onzeker maakt. Nog staat w
somtijds voor eene oorspronkelijke/?; voorbeelden zijn : widii (kiezen), Mal. pilih;

kawubu (kwarlel), Mal. puyuh, vgl. § 21 ; wóke (navel), Manggar. pulis, vgl.

ook wóku en pöku (opvouwen).

W tegenover eene h elders, vertoont wadjo, Sund. hayu, Jav. Mal. ayo, vgl.

ook wele, Jav, wulung, Mal. helang.

Zie voorts voor w % 20, 21.

§ 18. De s beantwoordt aan denzelfden klank elders; bijv. sando (geneesheer),

Mak. sanro; sdra (missen), Mal. salah; seba (openen), Bal. sebak; sèke (nauw),

Mak. seké; silu (fluit), Mal, suling; sintji (berouw), Mal. sesal ; söke (opgraven),

Bug. suké; soro (uitspruitsel), Bul. suru; supa (soort hout), Mal. sèpang; suru

(achteruitgaan), Bug. soró; ntasa (rijp), Mak, tasd, Mal. masak; wèse (pagaai),

Bug. wise; isi (inhoud), Mal. idem.; enz.

Gelijk in § 15 gezegd is, wordt eene oorspronkelijke * dikwijls tot tj, wat

regelmatig geschiedt na den neusklank, gelijk blijkt uit de vormen als:

tnanlji (inkt), Jav. mangsi; rantja (ontrukken), Jav. rangsang ; sintji (berouw),

Mal. sesal, met ingevoegden neusklank, als in Bol. Mong. monontol ; lintji (pit),

Mak. liserê, eveneens met ingevoegden neusklank ; nljdra (verkeerd), Mal.

satah, naast sdra (missen) ; ntjeba (open), naast seba (openen) ; ntjewi (overtreffend,

zeer), naast sewi, overschot; enz.

Eene enkele maal heeft het Bim. s, waar omgekeerd elders eene Ij voorkomt

;
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bijv. söku (soort wortel), Mal. tjëkur; sintji (ring), Mal. tjinljin; aonljo

(peperhuisje), Jav. tjontong; nggusi (aarden pot), Mal. gutji, waarschijnlijk

is ook mbisa (breken, als een touw enz.), vormelijk gelijk Mal. peljali, vgl.

Bis. posd, ofschoon het de beteekenis van Mal. putus heeft. In sabiya (spaansche

peper), Mak. tjabiya, zal de s wel aan de analogie met de drielettergrepige

woorden met het prefix sa, zijn onlslaan te danken hebben.

In isi (zaadkorrel) schijnt de s voor eene dj elders, te staan, gelijk dit nok

wel in het Bulusch plaats heeft, zoodat het woord met het Mal. bidji gelijk

te stellen is. Vgl. ook Kólo. masu (liggen, slapen), met Bim. maru, vgl. § 15.

Zie voorts voor s % 19, 20, 21, 22, 23.

§ 19. De h beantwoordt zeer zelden aan denzelfden klank elders, slechls in enkele

woorden als hela (tusschenruimte), Mal. helat; hentja (spook), Mal. hantu, is

eene h aan het begin gespaard; ook in het woord is de h gewoonlijk verdwenen,

zoowel tusschen gelijke klinkers, als bijv. in paa (bijtel), Mal. pahat; fuu

(stam), Mal. puhun; teè (tegenhouden), Mal. tahan, als tusschen ongelijke klinkers

als bijv. in pal (bitter), Mal. pahït; taï (drek en zeker goudgewicht), Mal.

tahi en tahil; tanaö (leeren), vgl. Jav. sinahu. In het laatste geval worden

de klinkers met een hiaat uitgesproken ; eene uitzondering is bau (bras), Mal.

bahu, dat wellicht uit het Makassaarsch overgenomen is. In sdha (peper),

üaj. sahang, is de h evenwel gespaard gebleven, mogelijk in meerdere woorden

waarvan mij de vormen in de verwante talen niet bekend zijn.

Meestal stelt eene h, zoowel in het begin, als in een woord, eene oorspronkelijke

k voor, voorb. : hadju (hout), Mal. kayu; hera (zwager), Sikka. kera, Manggar.

kesa; hina (raken), Mal. kena; hudu (luis), Mal. kutu; huri (vel), Mal. kulit;

pdha (voederen), Jav. pakan; rahi (echtgenoot), Mal. laki; dahu (vreezen), Mal.

takut; mèhe (hoesten), Jav. ngekes ; nahi (betel), Jav. kinang (met omzetting),

panihi (vleermuis), Mak. panjiki; tjihu (elleboog), Mal. siku; pohu (omhelzen),

Bal. pekul; uhu (nagel), Mal. kuku; enz. In welke gevallen eene k tot h

wordt, laat zich niet bepalen, de k van het prefix ka blijft regelmatig gespaard.

Ook in het Kölosch wordt de k dikwijls tot h, soms is er verschil met het

Bim., bijv. horu (staan), Bim. kidi; daarentegen kaluki (vel), Bim. huri, ook

wordt, het prefix ka in eene bepaalde functie wel tot ha, bijv. hateï (aantoonen),

Bim. kalei', hanuwa (mededeelen), vgl. Bim. ngowa, zie § 150.

Eene enkele maal staat h ook voor eene oorspronkelijke t, bijv. hamiya

(soort bamboe), Sund. tamiyang ; horu (helpen), Mal. tulung ; riha (de drie

steenen, waarop gekookt wordt), Mak. laring, met omzetting. Mogelijk

beantwoordt verder (ka)huntu (katoepat), aan Jav. lumlum(an) ; kahundu

(verzameld), aan Mak. katulung. Nog onzekerder is het, of hampa (grens),

beantwoordt aan Mal. batas (met omzetting) en p voor b na een neusklank,

vgl. § 14, en lohi (braken), aan Jav. mulah, Sikka. muta, vgl. § 9 en 16, te

meer daar er mij geen zeker voorbeeld bekend is van eene h voor eene t in

een woord, zie echter het volgende.
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Ook kan de h voor eene oorspronkelijke p slaan. Een zeker voorbeeld is

fjeha (schoppen), Mal. sepak, voorls: hade (dooden), naast made (sterven),

eigenlijk een verminkte vorm, blijkens Kölosch pahale, wat beantwoordt aan

een Mandareesch, Bareësch papale. Mogelijk beantwoordt nog karahe (grof),

aan Mak. karepü; héle (plukken), aan Mal. pèlik.

Nog kan eene Bim. /* beantwoorden aan eene oorspronkelijke r, bijv. koha

(klapperdop, schedel), Sikka korak, Mal. tengkorak; meha (beschaamd), Sund.

era, Bat. üa, (inaila), of wel Jav. wirang, vgl. Sikka. meang; töho (plaatsen),

Mal. laruh, vgl. § 20; kandha (winst, voordeel), Sawu. nara; mpaha (scherp,

bijtend), Bug. para ; (ka)ljihi (verstand, denken), Jav. surup of serêp, waarschijnlijk

is voorts pdhu (aangezicht, soort), met omzetting uit rupa ontstaan.

Nog kan eene Bim. h aan eene oorspronkelijke s beantwoorden, voorb. : sahi

naast sakasi uit het Mal. Skr. saksi, (getuige), hii (vleesch), Sumba. isi, Mak.

assi, met omzetting; hengga (openen), Manggar. tjengga; pihi (soort boor),

Bal. ptisul; huku (strijken, wrijven), Mal. gosok, met omzetting, vgl. § 12;

lalehi (nier), Kólo. relji; iha is waarschijnlijk Mal. rusak, Ibg. Jav. risak met

wegwerping van de eerste r, vgl. § 28 ; pahe kan het Mal. sembar met

omzetting zijn, vgl. § 14. In kabuha (bedorven), vgl. § 7, kan de h zoowel

aan eene r als aan eene s beantwoorden.

Sporadisch schijnt de h ook wel voor / te staan, vergelijk honggo (hoofdhaar),

met Sumba. longgi, vgl. § 9; hèko (omsingelen, rondom), met Sikka. likon;

tarutöhe met darudöle, waarschijnlijk is de / eerst lot r en daarna tot h

geworden. Mogelijk beantwoordt ook hodo vormelijk aan hel Mal. djantunq, na

verandering van de dj in r, vgl. § 16, wegwerping van den neusklank en

verwisseling van t en d, vgl. § 15, en vergelijk voor de vocalen § 10.

Soms schijnt h tegenover eene m te slaan, bijv. hangga naast mangga, zie

§ 204 ; hdri (lachen), Kölo. mdli, Sawu. mari, mare. In het eerste woord

staat de h evenwel waarschijnlijk voor eene oorspronkelijke p, de m van Kólo.

mdli, Sawu. mari, kan grammatische beteekenis hebben, wat de beteekenis van

het woord waarschijnlijk maak!, zoodat bet niet uit te maken is of de Bim.

h of voor een onbekenden klank, waarmede het stamwoord begon, staat, dan

wel oorspronkelijk, of wel anorganisch is. Mogelijk is hedja (overrijp) in

verband te brengen met Mal. merah, vgl. Mak. edja (rood), Sawu. mea, rood,

rijp, ook Sumba. rara, rood, rijp. De h zou dan anorganisch zijn.

Een zeker voorbeeld van eene anorganische h levert hanu = Mal. anu.

Na een neusklank, hetzij mei, hetzij zonder grammatische beteekenis, waarna

een tenuis niet verdwijnt, moet de h tot g worden, vgl. de voorbeelden onder

§ 154. Natuurlijk kunnen zulke woorden, waar de h uit k is ontslaan, niet

als bewijs gelden, daar de k, verzacht tot g, na den neusklank bewaard kan

zijn, ook zijn mij van eenigen der in gemelde § opgesomde woorden de

aequivalenten in de verwante talen niet bekend en daarmede ook de waarde

van de h, vgl. echter nggèko, van hèko zie boven, alsmede nggore (verruild),
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Daj. kump, Sawu. hum, Mal. urup. Een bewijs «lal elke //, hoe ook ontstaan,

op deze wijze behandeld is, levert het feil op dat ook de spiritus lenis in hel

zeilde geval tot g wordt, bijv. nggma (haren), van ana (kind), nggali (van

een dak voorzien), van ali (dak), nggeli (spreken) van eli (geluid), nggawe

nabij, Bug. awê; ngoru voor *nggoru, Jav. arus (haar, visch, ruiken, enz.).

Hieruit zijn denkelijk ook de vormen kiu (haai), naast Mal. hiyu, vgl. Fidji.

nghio en kuu (zemelen), naast Sund. huut te verklaren. Onbeslist moet echter

blijven, of, voordal deze woorden den voorgevoegden neusklank verloren,

de neiging om eene k na den neusklank lol g te doen worden, nog niet

bestond, dan wel, of de g na verlies van den neusklank, wederom tot k

is geworden.

§ 20. Het Biuianeesch verloont als regel, evenals hot Javaansch, geen consonant,

waar de Philippijnsche talen eene g, het Maleisch eene r, hel Dajaksch eene h

verloonen. Natuurlijk komen voor het Bim. slechts die woorden in aanmerking,

waar de consonant oorspronkelijk aan hel begin van een woord of' lettergreep

stond; voorb. : ham (ader), hui (linksch), haa (bijlen), lau (indoen), dau

(indigo), kanteya (oprisping), raa (bloed), ndau (naald), ndeu (baden), rttwi

(doorn), mpaö (schor) fai (rog), puwa (uil persen), kamaa (kool), mbani (dapper),

ai (dag), bou (nieuw), en waü (Ie voren), mbeï en Kölo. weya (geven), wiya

(soort plant), mbai, vgl. § 7 (bedorven), wuu (jaloers), rai (barJIoopen), uma

(huis), kaduwi (nachtschade), rii (paal), vgl. ook ndai in § 7, peè (knijpend

drukken), fou (najagen), tjaü (kam); voor de aequivalenlen van bovenstaande

en volgende woorden in de verwanle talen vergelijke men de lijst, alsook

de aanvullingslijsl in Brandes' Bijdrage tot de vergelijkende klankleer enz.

Mböo (vallen), is waarschijnlijk gelijk te stellen met Mal. rebah, aange-

nomen dat er, toen de consonant nog niet verdwenen was, omzetting der

lettergrepen heeft plaats gehad ; voor de vocalen vgl. Bat. robo. Pado

(hoek), kan wel niet anders dan hel Jav. padon, vgl. Mal. pendjuru, zijn

;

bel Bim. pleegt anders vocalen niet samen te trekken, denkelijk heeft, de

samentrekking hier plaats gevonden, nadat het prefix pa niet meer als

zoodanig gevoeld werd, vgl. fato (pop), wal wel eerst * talau (voor tau-tau)

zal geluid hebben. Mbaa, wat gebezigd wordt voor elke uitwendige ziekte,

meen ik verder met Mal. barah, bloedzweer, ontsteking, Sund. barëh, gezwollen,

te mogen gelijkstellen en mbaa (jaar), houd ik bij gissing voor hetzelfde

woord als Mak. bard (weslmoeson), Mal. barat (westen). Nog is te noemen

amu (wortel), Bisaya. gamul; Sikka. ramut.

Daarentegen wordt eene r, als in hel Maleisch, aangetroffen in fera (hard),

Kólo. echter katöo; hiro (slurpen), ratu (honderdtal), riwu (duizendtal), waar-

schijnlijk behoort hiertoe ook ura (inschenken), vgl. § 7, waarbij Ie vergelijken

is iri (lekken), en kaljiri (Jav. alis), koud, terwijl daarentegen owa (metalen

gieten), geen consonant vertoont.

Nevenvormen met eene r zijn mbdru, jong, naast bou (nieuw), laru (inzetten
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bij het spel), naast fau (indoen), en denkelijk mbara in mbara—mbunlu

(gezwollen), en * bara in barakamale (steenpuist), naast mbaa.

Eene h vertoont töho (plaatsen), naast tau (indoen). Vgl. ook kabuha

(bedorven), naast mbai. Dö/cu (wan), moet wel hetzelfde woord zijn als

Tonsaw. Ponos. en Bal. Mong. digo, Bis. nigo, Mal. njiru. De k staat hier

dus voor g, gelijk meermalen, vgl. § 12.

Op dezelfde wijze is, naar ik meen, de tweede k, in het Kólosche ka/ca

(bijten) = Bim. haa, te verklaren.

Naast het subst. dö/cu (wan), komt een werkwoord ninlji voor, dit kan een

nevenvorm zijn in den trant van het Mal. njiru enz. doch met eene s in plaats

van de Mal. r en met ingevoegden neusklank. Zie voor de vocalen § 9,

voor n voor Mal. nj § 15, voor tj voor s § 18 en voor don ingevoegden

neusklank § 26. Ook isu (het hoofd wasschen), vergeleken met Sumba. isu

(baden), schijnt een variant van ndeu met s te zijn, hoewel het ontbreken

van de beginconsonant eenige onzekerheid veroorzaakt. Voor het ontbreken

van de slotconsonant in het Sumbaasche woord, vgl. de vormen in het Tag.

en Bisaya.

Eene tj voor s wordt aangetroffen in katjilji = kaljiri (koud), zie ook beneden

§ 22.

Ook eene ng, welke nu en dan in de verwante talen voorkomt, bezit het

Bim. in böngi= Ma\. beras; sangi-sangi (steeds), is denkelijk met het 0. Jav.

sari-sari, gelijk te stellen.

Tadja komt in beteekenis overeen met het Mal. para-para, Jav. paga en is

waarschijnlijk hetzelfde woord. Verwisseling van t en p komt voor, vgl. § 25.

Ook is het op zichzelf niet onwaarschijnlijk, dat eene dj, welke zoowel een

Mal. Jav. g, vgl. beneden § 23, als eene Mal. Jav. r, vgl. § IS, vervangen kan,

ook kan staan voor den klank die in de Philip, talen tot g, in het Maleisch

tot r werd. Voorbeelden van dj, wel niet van eene Philip, g tegenover eene Mal. r,

maar toch van eene Bat. g tegenover eene Jav. r, levert de taal van Lio op

West-Flores, vgl. Tds. v. I. T., L. en Vlk. Dl. XXXV Au. 2., bijv. adji (jongere

broeder), Bat. anggi, 0. Jav. ari Mal. adik ; idju (neus), Bat. igung, Jav. irung.

Ook babudju (al wat uitsteekt, bijv. eene puist), houd ik voor eene variatie

met dj van mbara, mbaa. De vocalen leveren geen bezwaar op; voor u—u

tegenover a—a vgl. § 11, zie ook het Bug. boro.

Opmerkelijk is de w of daaruit ontstane b (zonder dat de voorafgaande

vocaal daarvan oorzaak is, als in puwa) in awi-n gisteren, blijkbaar een

nevenvorm van ai (dag), en in tebe (druppel). Ook kawubu (kwartel), mag

hierbij genoemd worden, dewijl het Bim. tusschen twee w's geen w pleegt

uit te spreken. De w (b) is hier wel niet anders te verklaren dan als

wisselklank met r of desnoods g, vgl. § 21. Wellicht kan hier bijgebracht

worden wuba (bosch), Tag. gubat, Bat. rubat, dewijl de g en r in talen, waar

men ze verwachten kan, optreden.
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Ook liet Suml). en liet Sawu. vertoonen in den regel in het boven behandelde

geval geen consonant.

§ 21. Het in § 20 genoemde wuba laat zich evenwel ook anders verklaren. Eene

Jav. w, Mal. 6 toch kan afwisselen met s, tj, r, g en /. Wel zal het zeldzaam

voorkomen, dat, gelijk in de aequivalenlen van wuba, de vormen in verschillende

talen meerdere consonanten verloonen, mogelijk is dit evenwel toch. Een

voorbeeld levert Jav. wengis, Mal. bengis, Pamp. bangis, Daj. bangi-bangis, doch

ook rangi-rangis of rarangis, Bim. nggange, waarin de afwisseling der consonanten

niet met waarschijnlijkheid tol de in § 20 besprokene kan worden gebracht.

Nog is het volgende op te merken: uit de in § 20 genoemde vormen awi:

tebe blijkt, dat de w niet steeds het oorspronkelijkst behoeft te zijn, verder

kunnen de consonanten, welke met w afwisselen, ook onderling afwisselen (de

l en g wat het Bim. ten minste betreft, voor zooverre de eerste voor r

staat), het zal derhalve niet altijd uit te maken zijn, welke consonant als de

oorspronkelijke moet beschouwd worden.

S voor w is uit de zuslertalen bekend in vormen als Jav. satang naast

watang, Mal. balang; sareng naast bareng, Mak. sare naast Bug. warre enz.

Zekere voorbeelden in het Bim. zijn vóór aan het woord: sera (vlakte), Manggar.

beija; sera (kakken), Mal. berak; en in het woord : kabusu (kruin van het hoofd),

Mal. ubun-ubun, Mak. ubung en buwung, Bal. ambubu. In sae (oudere broeder),

vergeleken met Sumha aija, Sawu. aa, houd ik de s ontstaan uit een in de

oostelijke talen veelvuldig voorkomend voorvoegsel u of w ontslaan (bijv.

Sikka. wue, oudere broeder, wari, jongere broeder). Hel Manggar. heeft kae,

ik vermoed dat de k hier voor g staat, als in Moa. gdri, Sikka. wari. Zeer

waarschijnlijk beantwoordt asa (mond), aan Mig. wawa, Mak. bawa met

wegwerping van de eerste w (vgl. § 28) én losa (uitgaan), aan Bat. ruwar,

Daj. halua (idem), Mal. luwar (buiten).

Tj voor w is vooral bekend uit het Sund. In het Bim. is niet uit te maken

in hoeverre eene tj in plaats van w uil ,y is ontstaan; voorb. zijn : tjoi (prijs), vgl.

Kölo. woli, Bim. welt (koopen), vgl. Daj. bili, koopen en prijs, Sumbawa. beli

(koopen en prijs), Sumba. wili, Sikka. weling (prijs), voor het wegwerpen van

de / vgl. § 28 ; Ijowa (liegen), Bal. bobab ; tjila (hakmes), Sawu. wela, Sumba.

kabela; mantjöro (verkouden), vgl. Bug. woló of boló (snot), bolokang (verkouden).

Wellicht ook tjili (verbergen), zie onder § 16. Nog is op te merken ntjore

dat eene der beteekenissen van Mal. ramei heeft, nam : met zijn velen, en Sanggar.

bore (in de woordenlijst van Zollinger bij pesta en bij rame), zie ook beneden

onder g voor w. Minder zeker is öljo (lossen) = Daj. teams, Solor. lewu,

Mal. tèbus, wegens het ontbreken van de aanvangsconsonant.

R voor w wordt o. a. aangetroffen in Mal. rantang, Toumpak. wantang

(mand), Bug. reli (geel koper), Bulu. wilu, Bol. Mong. bitu (koper) ; Bug. ritja

(nal), naast pilja en wasa, Daj. bisa, Bim. mbèlja, Mal. basah. Voorb. in het

Bim. zijn, zoo de consonant in het begin van het woord staal : rili (geel koper),
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Bug. reli, Bul. witu; ringi (kapok), Sawu. wungu; {sa)rere (bevoelen), naast

bere (aanraken), vergelijk voorls: sareè (Mal. biyar) met mbeï (geven), Mal.

biyar schijnt mij eene omzetting Ie zijn van beri, dat ook als biyar gebezigd

kan worden. Op deze wijze zijn dan ook te verklaren Sumbawa. beyang,

dat, zoowel voor bet Mal. beri als biyar gebezigd wordt en Mak. pabeyang

(toestaan), vgl. voor de ng § 20. Wellicht is de h in Jav weh ook uit

den omgezelten vorm te verklaren.

Minder zeker zijn reè, gelijk (ook in beteekenis) wudu, vgl. Mal. buluh en

sarenlje (haten), gelijk Mal. bënlji (mij is geen vorm van het woord met w bekend).

De r wordt na een neusklank lot d, wanneer dus een voorgevoegde neusklank

later weder uitvalt, blijft de d als beginletter. Zoo is Ie verklaren dam
(houtskool), Bul. waring, Daj. buring, Sikka ivarang; omtrent de vocalen vgl.

§ 7, alsook Mao. wharo. Waarschijnlijk is dei (in dei fdre) hetzelfde woord

als Jav, winih, Daj. binji, waarmede het ook in beteekenis overeenstemt.

Voorbeelden van r voor w in een woord zijn waarschijnlijk (het ontbreken

der eindconsonanten veroorzaakt wederom onzekerheid) : ura (veranderen), Jav.

owah, Mal. obah, Bat. uba; dri in dri-dri kai-na (ten slotte), Jav. wis, Mal.

habis; kawiri (pap), Mal. bubur (zoo ten minste de b uit w is ontslaan).

Men vergelijke ook riru (wolk), met Jav. riwul of ribut in de beteekenis van:

belrokken, Bal. liwul oï hibul, pikdonker en Lamp. hariyuk (wolk, regenwolk), (').

G voor w als in Sund. gös, Jav. wis; Bat. gara, Bug. ivara, Mal. 6ara;enz.

wordt aangetroffen in het bovengenoemde nggange (kwaadaardig), mogelijk in

sanggili (zich verbergen), vgl. boven tjili on waarschijnlijk ngemo, Kölo. nggetnbo

(vliegen), zie beneden. Voorls vergelijke men nggdri, dat verscheiden, druk,

bloeiend, beleekent, dus gedeeltelijk de beleekenissen van hel Mal. ramei heeft

met het bovengenoemde nljore voor bore. Beide woorden kunnen oorspronkelijk

één zijn, indien zoowel de b inlj), als de g of ngg uit w ontstaan zijn en

de vocalen u—u of de varianten i—u of u—i waren, vgl. § 7. In het Bat.

treft men in de beteekenis van Bim. nggari aan ribur, in het Mak. suwara,

in het Bug. rowd, de identiteit dezer woorden is niet te betwijfelen; voor de

vocalen zie § 7, en voor de verwisseling van r en s beneden § 22. De b

van het Bal. woord is dus uit w ontstaan, het Bim. nljore zoowel als nggdri

laten zich dus door omzeiling van ribur verklaren. Naast nggdri koml nggasa

voor; voor de *, vgl. het Mak. suwara en voor de a— a voorw

—

u (u—i) § 11.

L voor w als in Jav. linlang tegenover Mal. binlang, Bug. witoëng wordt

aangetroffen in kaleli (kemiri), Sumba. kawilu, Bug. kaweli en in lela (blad,

vel), Sumba. wëla. Wellicht is met lawili (borst), Bul. wërwer en met iöko

(buik), Jav. wëlëng te vergelijken, vgl. § 10 en § 25.

Eene w vertoont wèle (uilspallen), naasl karèle (besprenkelen), Mal. rëljik.

(*) Het Lamp. heeft menigmaal k aan 't einde voor / of p, bijv. kulik = Mal. kuüt; langil; = Mal. langil ;ikok =
Mal. ikat, Jav. iket; huwok = Sund. huut; pagukMa\. pagut; hurik = Jav. urip, Mal. hidup; hatok = Sund. halöp,

Mal. atdp; gv?iok= Mal. gï-nap; angkuk= Mal. angkup.
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Woha (midden), beantwoordt denkelijk aan Sawu. (te)lora (idem), Sikka. lorang

(middelste van drie); woro (land der afgestorvenen) aan Sawu. liru, Sumba.

londung (hemelrijk). Ook wombo (ruimte onder het huis), zou aan Sikka.

lewwung (lewung) kunnen beantwoorden ; wellicht is weki (lichaam), Sumb.

wiki (zelf), Sikka. wiing (zich), gelijk te stellen met 0. Jav. Bal. siki (individu).

Men vergelijke voor de beteekenis Sawu. ngiu, hulptelwoord in den zin van

het Mal. ekor (en in die beteekenis ook in het Sumbaasch gebruikelijk), en:

lichaam, zelf
(

!

). Evenwel versterken het Manggar. weki en het Solor. wekin

dit vermoeden niet, al is het niet onmogelijk dat de nadruk bij siki, dat toch

wel uit si -j- ki is ontstaan, oorspronkelijk op de laatste lettergreep viel, en

daaruit de vormen met de pëpët in de eerste lettergreep zijn voorgekomen.

Bembe, in beteekenis gelijk Mal. katjubung, Daj. kasubung, zou daar ook

vormelijk aan kunnen beantwoorden, vgl. §8, en § 26; benta (aanstooten),

aan rempa = rumpa, vgl. § 25.

Met groote waarschijnlijkheid kan ntjubu (in- of onderkruipen), gelijkgesteld

worden aan Jav. Mal. susup of wel aan Bat. suruk
(

2

). Voorts kowo (milt),
(

3

)

met Mal. kura (vgl. § 10); wobo (schuim), met Jav. wuruh, vgl. Mal. buwih;

kobo (ledig), met Mal. kosong ; mbobo (kooken), Sumba. kawurak, vgl. Lamp.

runggak (vgl. § 22). In al deze woorden kan de w (b) zich na wegwerping

van eene consonant tusschen de beide vocalen, m of o ontwikkeld hebben,

vergelijk evenwel het in de vorige § bij kawubu gezegde; na eene andere

vocaal zijn mij evenwel geen andere voorbeelden dan de in § 20 gegevene, bekend.

Ten slotte vergelijke men dambe (kind), met Jav. lare ; Kölo. nggembo (vliegen),

wat in hel Bim. tot ngemo wordt, met Sumba. wurung, vgl. Mal. burung,

(vgl. voor de vocalen § 8). Een zeker voorbeeld van een dergelijken overgang

levert Jav. sumbi (weverskam), vergeleken met suri (kam), daargelaten dat

dit woord tot de in § 20 behandelde, behoort. Vgl. ook Bal. penjambung

(scheede), met sarung in vele verwante talen.

22. De in § 21 besproken consonanten kunnen ook onderling afwisselen (de g

en / wel alleen door de r heen, terwijl de tj meestal voor s staat). De

meest voorkomende dezer afwisselingen zijn reeds in § IS, 16 en 18

besproken, hier zullen de meer sporadisch voorkomende genoemd worden.

Eene r tegenover eene s elders vertoonen : rafa (betelpruim), Mal. sepah;

(') Volgens de Roo van Alderwerelt beteekent ngiu in het Sumbaasch, staart. Dit kan zeer wel de oorspronkelijke

beteekenis zijn, het gewone woord voor staart is kiku, d. i. blijkens de verwante talen iku met het prefix k(a).

Meermalen valt, zoowel in het Sawu. als in het Sumba. eene k uit, (voorbeelden uit de laatste taal zijn: lai, 't Mal

laki; pani (vleermuis), Mak. panjiki enz. Een nevenvorm iu is dus zeer wel denkbaar. De neusklank kan evenals

bij de Bim. hulptelwoorden verklaard worden, vgl. § 196.

(

2
) Mogelijk zijn ook susup en suruk oorspronkelijk een of althans variaties van denzelfden wortel (over de

verwisseling van s en r zie beneden). Als overgangsvormen tusschen * sup en * ruk kunnen beschouwd worden * suk

en * rup, men vergelijke nu Jav. Mal. susup, Mal. sisip, Jav. Bal. surup, Mal. susuk (ook het Jav. woord), tjuljuk;

masuk en het Bat. suruk, welke alle het denkbeeld van ingaan, insteken enz. bevatten. Mogelijk behoort hier ook

toe Bim. suwu (wonde), vgl. Mal. tusuk en voor de beteekenis Fidji. kadulu, (gewond), met Bis. dulüt (snijdend indringen).

(*) De in het wdb. opgegeven beteekenis van «nieren" is verkeerd.

VERH. BAT. GEN. XLV1II. 4
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rötjo (schillen), Mak. soso, Manggar. tjotjo, Sumba. sisi; rundu (schuiven),

Jav. surung Mal. sorong met ingevoegden neusklank, vgl. Bim. dundu (duwen)

;

rusu (insteken), Mal. susuk, vgl. nok Kim. tjitji; mbara (verrot), Jav. Bal.

basah; kera (langs iets strijken), Bug. gesa; puru (punl), naast putju; piri

(wrang), kan aan het Jav. sëpël beantwoorden (met omzeiling).

Daarentegen schijnt saki (onbegaanbaar door vuilnis, onkruid), Ie beantwoorden

aan Bul. raki, Sawu. raï (vuil), vergelijk ook kèse in beteekenis = Mal.

sendiri met kidi, Kölo. horu in beteekenis — Mal. diri.

Als ontstaan door verwisseling van s en g, als in Jav. sarëm legenover

Mal. garam, is wel Ie beschouwen de vorm tjira = Jav. tegërang. Onzeker

is de waarde van de k in wöke (navel), vergelijkt men Manggar. pulis (voor

de s vgl. § 154 Aanm. II), Bol. Mong. pulod, dan zou de k voor de / kunnen

staan (zie beneden), doch ook zou k uil g ontstaan kunnen zijn, vgl. § 12.

S (tj) voor eene / elders, wordt aangetroffen in: sewi (overschot), ntjewi

(meer), Jav. lëwih, Mal. lëbih; sö (inham), Mal. tëlok, Bent. luk; kantjoma

(kuil), Mak. kalobang; fjompo (modder), Mal. Lumpur: Kölo. soki (rivier),

Sumba. loku; ntjai (weg), Sawu. (ke)lai; ntjao (strijden), Jav. Mal. lawan,

vgl. Bim. ao en lewa; mogelijk is tjaba (laf) = Mak. Idba, de tj zou hier

echter ook voor f kunnen slaan (zie § 25). Van ntjera (goedkoop), tegenover

Mal. murah kan eene zelfde verklaring gegeven worden als van den vorm

dadju tegenover mayus in .§15. S (tj) voor / in een woord komt voor

in wontja (soort mand), Sumba. bola; antju (bovenarm), Rolti. alu; denkelijk

ook in wantju (zeer), vergeleken met Sumba. kawalu (hevig).

Daarentegen schijnt lilt (indompelen), aan Daj. sulop, Sanggar. sulok, vgl.

Mal tjëlup, te beantwoorden. Ook in de verwante talen komt s (tj) voor /

sporadisch voor; daargelaten vormen als Bug. asso (dag), legenover Mak. allo,

heeft het Mak. tjipurü (hongerig), tegenover Bug. lupü, Mal. lapar; over Mal.

sabut = Daj. bulut, vgl. § 15.

R tegenover eene g elders wordt aangetroffen in rawi (werken), ndawi

(maken), Jav. gawe; nöro (slok), Sund. lëguk; karinggo (soort tor), Mak.

genggong; Aruna (ananas), schijnt aan Nias. göna, Sund. ganas, te beantwoorden

(vgl. § 5). Zekere voorbeelden van g voor r zijn mij niet bekend, naast

doro (berg), komt donggo voor; is angga (goederen), gelijk te stellen met Mal.

barang, Bug. warang (vgl § 28)?, kanggdma (werken), met Sumba. paramat

Ook de verhouding tusschen Bim. sori (rivier) en Kölo. soki, Sumba. loku,

Sawu. loko is niet duidelijk, wellicht staat de k overal voor g.

§ 25. Minder voorkomende klankafwisselingen komen nog voor tusschen

:

k en tj, bijv. kala (rood), Bug. tjalld; mbèko (krom), naast mbentjo; pulji-

anqgi = Mal. puki-andjing ; tjaba (laf), Mal. tawar (zie echler § 22). Vlg.

ook nggampo (vermengen), met tjampo (vermengd), Mal. tjampur.

G en dj: bijv. pulji-anggi= Mal. puki-andjing ; giri (scheel), Mal, djuling

;

djimba (schaap), Mak. gimbala ; udja (ook), Jav. uga.
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G en b, bijv. garo (krabben), en baro (naar zich loe krabben) ; Bira. buntu

met Kölo. guntu ; bumbu-djanga (enkel) = bunggu-djanga.

T met s of Ij, bijv. meli (schorpioen), Sumba. lamisi; karèle (besprenkelen),

Mal. rètjik (spatten), Mak. raltji en bassi, vgl. Bim. wèle; pulu (omwikkelen,

bundel), Sumba. kawusu(k) ; nölo (pikken), Mak totló, Jav nutjuk ; ken/e

(gespannen), Bug. galtang, Mal. këntjang; panla (inslaan, indrijven), Mal.

pantjang ; beli (meetlijn), Mak. bassi; daarentegen wisi (kuit), Mal. betis;

kaljiri (koel), Sund. liris.

§ 24. Niet zelden worden de neusklanken onderling verwisseld : voorb. ngadi (nacht),

Mal. malam ; ngaha (eten), Mal. makan : ngao (kat), Nias. mao, Mal. man in

harimau, vgl. Mak. meyong; ngoda (jong), Sund. ngora, Sumba. méngura,

Sawu ngaru, Mal. mudah ; medi (spinnen), Jav. nganlih : mehe (hoesten), Jav.

ngèkes; vgl. ook mepe (slinken), met Jav. këmpes en möke (in iets zien), met

Sumba. köki; kimi (handvol, vuist), Jav. gëgëm, Mal. gënggam, Mak. genggang

(het kan evenwel ook aan het Bal. gemël, beantwoorden), ngowa (mededeelen),

Kólo. hanuwa; kango (omroeren), naast kantjo, Mal. katjau; mabu (vallen),

Sumba. nabu, Sawu. nawu ; maladi (voor * naladi uit * laladi, (brandnetel),

Bug. lalatang, Jav. lalëng : simt (duiken voor * sini uit * silï), Jav. silëm,

Mal. sëlam\ mimi (zinken), Kólo. molo: Ijimi naast ijili (verbergen); nipi

(fijnwrijven), Mal. mamipis; nö (gong), Sumba. mong, Sikka. mö ; deni (nabij),

Kólo. kadempi, Mak. dampt ; ranu (kneden), Bug. djammü.

Meermalen wordt ngg tot ng, mb lot m en nd lol n. Een aantal voorbeelden

bevat § 154, Aanm. Voorts: ngemo (vliegen), Kólo. nggembo: ngamo (pot),

voor * nggamo, Mal. gamoh; ntjanga naast ntjangga met eenigszins gewijzigde

beteekenis: romo (recht), naast rombo; kananu (denken), Sumba. kënandi.

§ 25. Ook de tenues k, t en p worden somwijlen met elkander verwisseld, Voorb.

kara (droog), Bat. hora, Bul. përa ; kaman in kaman-e (vgl. § 6), Mal. tëman ;

kompo (afsnijden), naast dompo (d voor / zie § 13); kumpa (naar iets grijpen),

naast dumpa, vgl. ook : kou (recht), en Fidji. donu, Ibanag. malunung, vgl.

§ 2; tambe (aangrijpen), Mak. kambe; tula (hoofd), Sumba. katiku, Sawu.

katu; karoto (strot), Mal, karungkungan; duba (kleeren wasschen), Jav. kumbah,

vgl. § 13; bento (strik), Mak. pengko; kili (oprapen), Sumbawa. pili (oprapen

en uitkiezen), Mal. pilih, vgl. ook : tako (stengel), met lapu (idem), Bal.

tapuk; evenwel zou tako ook met het Sawu. pago vergeleken kunnen worden

;

peyo (boschhaan), Bal. kiyuh; pida (oogenblik), Mak. kidd, Mal. këdjap; tiso

(mes), naast piso; kapenla (plank), Mal. papan (met ingevoegden neusklank

en vgl. voor de vocalen Bug. pepang) ; ook ndenla (op eene rij), denkelijk

voor * ndempa, Mak. remba; pabelo naast labelo, Mak. lau-belo; nepi (matras),

Sumba. lali.

§ 26. Meermalen komt in het Bim. in het woord een neusklank voor, waar die

in de verwante talen gemist wordl, terwijl zich ook, ofschoon zeldzamer,

het omgekeerde geval kan voordoen. Voorb. rangki (vlot), Mal. rakit; ranggasasa



52 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

uit het Mal. Skr. raksasa; rongko uit het 31al. Holl. rokok; bunggu (in bunggu

djanga, enkel), Mal. buku; bungka naast buka (einde van de vasten) ; kampa

(meenen), Mak. kapang ; hambu (uitschudden), Jav. kebul ; hampu (warm),

Bal. kebus; wonto (uittrekken), Sumba. butus ; binti (schatting), waarschijnlijk =
Mal. upeli; ndanda (in rijen), Jav. djajar; ndindi (volgorde), Mak. djidjiri;

kapantja (soort plant), Mal. patjar; sintji (berouw), Mal. sesal; kantjo (omroeren),

Mal. katjau; ngontjo (zuur), Jav. ketjut; lintji (pit), Mak. liserê.

Baka (wegjagen). Mak. bongka ; bate (neergooien), Mal. banting ; ndidi (volgorde),

naast ndindi; köda (vreezen), Mal. gundah; medi (spinnen), Jav. ngantih; tópa

(klap), Mak. tempa; nljobe (gekerfd), Mal. sumbing; mbasi-mbasi (fluit). Mal.

bangsi; töro (landpunt), Mal. tandjung; turu (wijzen), Mal. tundjuk.

§ 27. Enkele malen komt in het Bim. omzetting van vocalen voor, doch op verre

na niet zoo veelvuldig als in het Sawusch. Voorbeelden zijn: süu (fluit),

Mal. suling; sunga (vvasemy, Bent. sangu; henlja (spook), Mal. hanlu; kempa =
kapu (sluiten), Mak. kapü; kongge (mondorgel), Mak. genggong ; ida (tti[roe\>) =
Mal. aduh ; ambi naast imba, Bal. imba, Mal. imbas ; kalau (ruim), Mal. luwas;

mbaï (kaaiman), Sumba. ivuya, Mal. buwaya (vgl. § 9). Omtrent dit laatste

woord is op te merken, dat de vocaal, welke oorspronkelijk geaccentueerd

was, het accent behouden heeft. Het accent op de laatste lettergreep heeft

ook au (trap), wat met mbat gemeen heeft, dat het tweelettergrepig is en de

vocalen niet door eene consonant gescheiden zijn. Zoo dit uit ua is ontstaan,

dan zou Bent. Ponos. tukar, Mak. tukd, vergeleken kunnen worden, zie § 28.

In het zelfde geval verkeert ook tjaü; heeft ook hier klinkeromzetting plaats

gehad, dan schijnt tjaü voor * tjua niet alleen in beteekenis, maar ook vormelijk

aan Mal. Skr. suka te beantwoorden.

Meermalen komt omzetting van medeklinkers voor, vooral onder invloed van

eene l, r of s (//*), (welke beide laatste klanken in het Bim. ook tot h kunnen

geworden zijn), of ook wel door eene f, bijv.: lingga (kussen);, Bal. galèng;

pek (plat), Mak. Upa; kola (kaal), Bol. Mong. logat, Tonsea. logas, vgl. Mal.

lokos ; rinta (schoppen), Mak. tinrang, Mal. tendang ; sarome (glimlachen), Mak.

tdmuri; riha = Mak. taring, vgl. § 19, pdhu= Wd\. Skr. rupa, vgl. § 19; hii

(vleesch), Manggar. itji, Mak. assi, Mal. Bal. isi; huku (wrijven), Mal. gosok;

pahe (op iets aanvliegen), Mal. sembar; kabantja (bespotten, smaden), Jav.

tjampah; fada (dingen), Mal. tawar; fiko (oor), J av. kuping. Nggali (scbaarsch),

zou met omzetting = het Bul. tèngka kunnen zijn, het is evenwel niet onmogelijk,

dat het woord aan Mal. djarang, Sumba djarang, beantwoordt. Mogelijk, doch

minder zeker, leveren nog de volgende woorden voorbeelden van omzetting

op : loi (geneesmiddel), vgl. uli (in de beteekenis van bast), Kölo. kaluki en

vgl. voor de beteekenis Sumba. tada ai; mpori (gras), vgl. Mal. rumput; roka

(roest), vgl. Mal. karat, vgl. § 10; disa (durven), vgl. Jav. wanter en santër

en vgl. § 13, 21 en 26 ; siwi (vleien), vgl. Mal. budjuk [s voor dj zie § 18).

Voorbeelden van omzetting waarbij eene der lettergrepen niet met eene der
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bovengenoemde consonanten aanvangt, zijn: dempa, \oor * tempa = Ma\. pintal;

pampindi (aanplakken), vgl. Mal. tampal en Jav. tempel. Mbölo is, naar ik

meen, met omzetting hetzelfde woord als tebe, Mal. tëbal, vgl. Mak. tau

tdbald, Bug. tau taba (de menigte). Deze woorden eindigden oorspronkelijk

nog op eene /, nahi (betel) = Jav. kinang, levert echter een voorbeeld op van

omzetting zonder invloed van /, r of s. Mbonggo (uithoozen), naast nggombo

is mij in de verwante talen niet bekend. Ook dompo (afsnijden), schijnt

een omzetting te zijn van Mal. polong.

In talen die eene consonant aan het einde dulden, kunnen ook de aanvangs-

cn slotconsonant der laatste lettergreep van plaats verwisselen, als bijv.

in Bal. pekul (omhelzen), tegenover Mal. peluk. Ook in het Bim. zijn uit

het tijdperk, dat de slotconsonanten nog niet verloren waren, voorbeelden

van dergelijke omzetting bewaard gebleven, bijv. malji (zoet), uit * masin,

Mal. manis; beni (niezen), uit * benis, Mal, bersin; pohu (omhelzen), Bal.

pekul, Mal. peluk; uli (met een hefboom oplichten), uit * ulik, Mal. ungkil,

[sang)gobo (voorover liggen), Jav. kurëb. Mogelijk beantwoordt bora (voornaam)

aan Sumba. bokul (zie voor de vocalen § 7, en r voor l § 16).

§ 28. Medeklinkers aan het begin van een woord of lettergreep worden somwijlen

afgeworpen, het meest heeft dit plaats met k, l, l, r, doch ook met andere.

Het spoorloos verdwijnen der slotconsonanten maakt echter in dit geval de

vergelijking met andere talen dikwijls zeer onzeker. Voorbeelden zijn:

k. adi (bijlen), Sumba. Fidji. kali; eda (zien), Tag. Bis. kita, Sumbawa.

gita, Kölo. hela; ila (voornw.) Mal. kila; (sam)bii (geleding), Mal. buku;

wöo (hals), Sanggar. woko; heè (opgraven), Mak. kekesé; Ui (weeken), Daj.

lukum; vgl. ook au (trap), met Mak. tukd, zie § 27 en tjaü met Mal. Skr.

suka, vgl. § 27.

t. ai (touw), Mal. lali; óljo (lossen), Mal. tëbus, vgl. § 21, ura (inschenken),

Bul. tuwas, vgl. § 7, au (trap), Mak. tukd, vgl. § 27, mee (zwart), Sumba.

meting, vgl. § 8; riu (vlak), Kólo. [ka)ralu, Mal. datar, vgl. § 7, (kan)teè

(zeker, vast), Mal. tëtap; noi (clitoris), Sumba. ngeti.

d. angi (makker), en inga (helpen), naast dinga (makker), Mal. dëngan; isu

(het hoofd wasschen), naast ndeu (baden), vgl. § 20; ndai, uit ndadi, vgl.

§ 114. Aanm. ; ndai uit ndidi zie § 7; saruwe (helft), naast sarunde.

p. b. öle (uitwringen), naast pöle, Mal. pulas; karao (bros); Mal. rapuh.

Vgl. ook maü (mak), met Sawu. mabo, Sumba. mopu; oru (emmer), naast

boru, vgl. bui.

tj. óke (verstikken), Mal. Ijekek.

dj. dia (net), naast djdla ; bae (in : da bae, niet goed), Mal. badjik, vgl.

ook moü (afvallen), met Sumba. mundju.

1. Van wegwerping der / als beginletter is mij slechts één voorbeeld

bekend : ao (tegenover, weerstand bieden), Jav. Mal. lawan, vgl. § 10 en

ntjao § 22.
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Dikwijls echter wordt / in het woord weggeworpen: ai (touw), Mal. lali;

bae (zijde), Mak. bdle, Bug. wali; bae (vijand), Mak. Bug. bali; mbia (stuk),

Sumbawa bela, idem, vgl. Mal. belah ; deï (diep, binnen), Mal. dalam, vgl. § 8

;

kamoa (sprinkhaan), Sumba. kabalang, Jav. walang vgl. § 10; kinggi (pink),

Mal. kalingking; kol naast kodi (kittelen), Jav. geli; tjoi (prijs) naast weli,

vgl. § 21; sóo (smelten), Mak. solong; wii (nederleggen, verlaten), Sumbawa.

bilin (verlaten).

r (buiten het in § 20 genoemde geval), iha (bedorven), Jav. rusak en

risak; iwa (op den schoot houden), Mal. riba; tiyo (kijken), naast het oudere

iiro; buwi (begieten), Sawu. buwi, Sumba. buri; doü (in: sa-doü-na, oogen-

blikkelijk), Sumba. kadiru; ei (slaperig), Jav. Mal. arip; kangge (vinger),

Sumbawa. garangit; piyu (strijken), Mak. purusu; pöo (uitgeholde bambu),

Lamp. paruh; tjiya (stevig), Manggar. ljira(ng); siya (zout), Bat. sira; wau

(soort boom), Jav. waru.

s. ampe (over iets hangen), Mal. sampei; ilo (fakkel), Mal. suluh, Mak. sulo;

sii (schelp), Sumba. Bul. susu.

w. ani (bij) Sikka. wane, Mak. bard; awa (beneden), Mal. bawah: iri (haren

op de rijst), kere= k{a) -f-
* ere (lichaamshaar) naast wuru (pubes), Sumba.

wulu, Mal. bulu; isi (korrel), Mal. bidji, zie voorts § 17. Wuwa (vrucht),

Mal. buwah; na (pinang, oorspronkelijk één met wuwa, vgl. Mak. mppo), en

wua (geladen), Daj. buwat, Mal. ntuwat, leveren een voorbeeld, hoe de wegwerping

van eene consonant kan dienen tot onderscheiding der verschillende woorden.

Ng, ng en n. anga (gapen), Mal. nganga ; deï = Jav. winih, vgl. § 21 ; epu,

(aardbeving), Kólo. nopu; möo (zacht), Mak. mómoró; panaa (kauwen),

Sumba. menjama. Vgl. ook neyo (licht, niet zwaar) met Sumba. (sa)limu.

§ 29. Voorbeelden van Kramavormen, daargelaten zulke vormen als iha, overeen-

komende met risak tegenover rusak, zijn : Kólo. panganla (naam), — Bim.

tigdra, 0. J. ngaran; Bim. wunla (bloem), Bul. wurak, (bloesem). Ook wali

(niet) houd ik voor een kramavorm, vgl. § 266.

§ 30. Het klankstelsel van het dialect van Kölo komt in het algemeen met dat van

het zuivere Bim. overeen. De voornaamste punten van verschil zijn de volgende

:

Eene oorspronkelijke pëpët wordt in de voorlaatste lettergreep door eene o, in

de laatste door eene u vervangen; bijv. ösa (één), Bim. üja, Mal. esa; koi

(scheren), Bug. karri (schapen); hampöla (volwassen), Bim. sampela; kadalu

(diep), Bim. deï, Mal. dalam, vgl. Jav. dalem; woli (koopen), Bim. weli, Mal.

beli ; onu (zes), Bim. ini, Jav. enem ; londu (duister), Bim. rindi, Tons. dendèm

(donker), Bul. rëmdem (zwart). Derhalve zal horu (staan), wel hetzelfde

woord zijn als Bim. kidi.

Eene a voor u wordt niet tot o, maar tot e : keu = k{a) -}- * eu (bamboe), =
Bim. óo ; kadeu (ver) = Bim. döo.

De f ontbreekt, dus api (vuur), voor Bim. a/i; kapu (kalk), van Bim. afu;

pare (rijst), voor Bim. fdre.
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De t wordt niet tot d, bijv. lolu (ei), Bini. dolu; fowu (suikerriet), Bim.

dobu; male (sterven), Bim. made; mata (oog), Bim, mada; mbula (blind),

Bim. mbuda.

De / pleegt niet in r over te gaan, bijv. dlu (acht), Bim. waru; mpulu

(tiental), Bim. mpuru; lima (vijf), Bim. rima; alu (stamper), Bim. aru; gdli

(graven), Bim. ngarï. Ook in andere opzichten ondergaat de / niet zoo vele

veranderingen, bijv. kalupa (vergeten), Bim. nèfa ; molu (zinken), Bim. mimi

;

kadalu (diep), Bim. dei.

De s wordt meermalen tot h, dan in het Bim. bijv. ha (één) als in ha-hdli

(éénmaal), Bim, sa, sa-kali; hangadji (vorst), Bim. sangadji; hamala (indachtig

zijn), Bim. samada; hampöla (volwassen), Bim. sampela.



TWEEDE DEEL.

OVER DE AFGELEIDE WOORDEN EN DE
HULPWOORDEN.

§ 31. Men kan de woorden verdeelen in slamwoorden en afgeleide woorden. Als

stamwoorden zijn te beschouwen die woorden, welke in den tegenwoordigen

toestand der taal, naar de in de taal geldende regels, niet tot een eenvoudiger vorm

kunnen teruggebracht worden. Als zoodanig zijn dus niet alleen te beschouwen

woorden als : ana, kind ; langi, hemel; maar ook een woord als pabule, draagstoel,

al leert ook eene vergelijking met het Bug. ulerang enz., dat het woord een

prefix pa bevat, aangezien de taal thans geen levend prefix pa meer kent.

Onder afgeleide woorden versta men die, welke uit een ander gevormd zijn,

door die middelen, welke nog heden daartoe in gebruik zijn. Buitendien

kunnen uit de stamwoorden, nieuwe woorden gevormd of hunne beteekenis

gewijzigd worden door reduplicatie en samenstelling ('), waarover later zal

gesproken worden (vgl. § 155 vlg. en § 173 vlg.).

§ 32. In vergelijking met de verwante talen, zijn de middelen om afgeleide woorden

te vormen, in het Bim. zeer gering in getal. Van de in de Mal. Pol. talen

voorkomende meest verspreide prefixen, vindt men in het Bim. slechts een

paar, van de bekende affixen geen enkel, terug. Zeker is het evenwel, dat

de taal, ten minste wat die prefixen betreft, vroeger rijker moet geweest

zijn ; een aantal daarvan leeft nog in verbinding met bepaalde woordstammen

voort, op zichzelf echter als doode elementen, zonder het vermogen om nieuwe

afleidingen te maken ; terwijl ook hunne beteekenis, in verband met een

woord, dikwijls geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan. Over de voornaamste

dezer doode prefixen zal later (§ 149 vlg.) gesproken worden. Van elders

voorkomende affixen is daarentegen nauwelijks eenig spoor overgebleven,

vgl. § 154, Aanm. II. Dat het Bim. ze eenmaal bezeten heeft, volgt reeds

daaruit dat reeds voor de scheiding der verschillende Mal. Pol. stammen,

de nu nog meest verspreide affixen reeds in de grondtaal aanwezig moeten

geweest zijn, zooals blijkt uit de talrijke overblijfselen daarvan in de talen

van Polynesië, enz.

(*) Om verwarring te voorkomen zal er hier steeds onderscheid gemaakt worden lusschen samenstelling en

afleiding, al is het laatste ook eigenlijk slechts eene bijzondere soort van het eerste.
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Het Bim. dan bezit heden slechts de prefixen ka en ma, terwijl het

prefix sa, in ééne beteekenis, gedeeltelijk ook nog levende kracht bezit.

Behalve deze prefixen bezit het Bim. nog enkele woordjes, welke oorspronkelijk

eene zelfstandige beteekenis hadden en dienden tot omschrijving van hetgeen

door de verloren gegane prefixen of affixen werd uitgedrukt, maar langzamerhand

hunne zelfstandige beteekenis verloren hebben, en dus nu slechts als

hulpwoorden te beschouwen zijn. Zoodanig zijn: raa of ra, waü en ndai

(ook ndei, nde, ndi of nee). Van deze woorden is raa op het punt van in

een prefix over te gaan; in mindere mate is dit ook met waü het geval,

terwijl ndai, enz. steeds een afzonderlijk woord blijft. Dewijl deze woorden

dezelfde functie vervullen als de prefixen en affixen, zullen zij tegelijk met

deze behandeld worden. Ook kent het Bim. eene samenstelling van een

verbalen stam met de praeposilies kai en labo; welke soms zoo nauw is, dal

kai en labo, geheel als affixen te beschouwen zijn, evenals bijv. in het Mal.

kan, in: melarikan; in andere gevallen evenwel zeer los en scheidbaar is.

Eenigszins anders is de samenstelling van een verbalen stam met weya,

aangezien dit als afzonderlijk woord in de taal niet voorkomt, en dus eene

scheiding, als bij bovengenoemde praeposilies, niet mogelijk is; doch is de

verbinding niet zoo eng, dat weya geheel als een affix kan beschouwd worden.

Aanm. Men zou hier nog bij kunnen rekenen: angi, waarmede het Bim. réciproque werkwoorden

vormt, doch, hoewel liet een dood woord is, wordt het nooit met het werkwoord tol één

woord verbonden, er kan dus gevoegelijk later bij de behandeling der verba over gesproken worden.

§ 55. De woordsoorten zullen later afzonderlijk besproken worden; hier is alleen

dit op te merken: dat, met uitzondering der voornaamwoorden en enkele

bijwoorden, voegwoorden en voorzetsels, elk slamwoord als een substantief

te beschouwen is. Een verbale stam, als bijv. lao, (gaan), kan, wel is waar,

in bepaalde omstandigheden wel eens dienst doen voor een finiet werkwoord,

maar het is dan uit den tegenwoordigen toestand der taal nog te bewijzen,

dat in dit geval lao, ter verkorting of uit gemakzucht, in plaats van een

anderen vorm, gebezigd wordt ; meestal evenwel kan een stamwoord, zonder

meer, niet anders dan als substan lief opgevat worden. Dergelijke verbale

stammen, zijn hier en in het woordenboek steeds met den infinitief vertaald,

waartegen in het Bim. nog minder bezwaar bestaat dan in andere talen,

dewijl hier deze vorm ook werkelijk gebezigd wordt om onzen infinitief

uit te drukken, vgl. § 248 vlg. Bijvoegelijke naamwoorden bezit het Bim.

wal den vorm betreft, niet; hunne plaats wordt ingenomen door een bepaald

soort van intransitieve werkwoorden. Zulk een stamwoord, bijv. nae (groot),

is dus in de eerste plaats even goed een verbaal subst. als lao; dewijl echter

nae ook voorkomt als verkorting van manae, welke vorm geheel de functie

vervult van ons bijv. naamw. als attribuut gebezigd, zijn dergelijke woorden

gemakshalve door een adjectief vertaald, gelijk dit boven met nae is geschied.
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HET PREFIX ka.

§ 54. Door middel van hel prefix ka worden woorden afgeleid met verbale beteekenis.

Vormelijk is zulk een afgeleid woord, gelijk dat met een stamwoord het

geval is, als een substantief te beschouwen, en kan dus door onzen infinitief

weergegeven worden, (vgl de vorige §).

In de eerste plaats dient ka tot vorming van causatieve werkwoorden.

Het grondwoord kan zijn : 1°. een werkwoord, met eene enkele uitzondering

steeds van intransitieve beteekenis, waartoe, zooals gezegd is, ook de stamwoorden

der adjectieven gerekend moeten worden ; 2°. een substantief; 3°. een

telwoord, of ook wel een enkele keer een woord, dat thans alleen als bijwoord

of voorzetsel in gebruik is. Ook van eene samenstelling van twee woorden

kan eene afleiding met ka gevormd worden.

I. Kadöho, doen zitten, iemand plaats doen nemen, van dóho zitten

;

kadula, doen terugkeeren, iets terugbezorgen, van dula, terugkeeren ; kaeli,

geluid doen geven, bijv. kaeli genda, de trom geluid doen geven, de trom

roeren, van eli, geluid geven ; kakani-kani, iemand aankleeden, van kani-kani,

zich kleeden of iets aantrekken ; kakidi, doen staan, v. d. iets oprichten,

bijv. een gebouw, van kidi, staan; kalösa, doen uitgaan, bijv. iemand uit

een land, naar buiten doen gaan, van daar: iets ergens doen uitgaan, iets

ergens uitdoen, bijv. het wit uit een ei, iemand iets (bijv. de kleederen)

uitdoen enz., van losa, uitgaan, naar buiten gaan; kaluu, doen binnengaan,

binnen brengen, iets ergens indoen, van luu, ingaan, binnen gaan; kamai,

doen komen, een bevel doen toekomen, van mal, komen; kamori, levend maken,

van mori, leven; kanika, doen huwen, in het huwelijk verbinden, van nika,

huwen; kandadi, doen ontstaan, doen worden, iets doen zijn, aanstellen tot,

van ndadi, ontstaan, worden, iets zijn; kandeu, iemand baden, van ndeu, baden,

zich baden; kanggawo, beschaduwen, van nggawo, in de schaduw zijn; (vgl.

§ 154); karai. snel doen gaan, bijv. een paard, van rat, snel gaan; karongga,

doen aankomen, overbrengen, bijv. eene boodschap, van rongga, aankomen;

kawdra, doen zijn, aanwezig doen zijn, van wdra, zijn.

Kaambi, gereedmaken, van ambi, gereed ; kabou, nieuw doen zijn, vernieuwen,

bijv. een huis, van bou, nieuw; kadöo, ver doen zijn, met het wederkeerig

voornaamwoord: zich verre houden van iets, kaiha, iets bederven, verwoesten,

van iha, bedorven of bederven (intransitief); kakubi, fijn maken, van kubi,

lijn; kamami, gaar maken, of mami, gaar; kamapu, lenig maken, van mapu,

lenig; kanae, groot maken, v. d. kanae ana, een kind grootbrengen; kanae

eli, zijne stem groot maken = verheffen, van nae groot; kangontjo, zuur doen

zijn, v. d. kangontjo pdhu, het aangezicht zuur doen zijn, een zuur gezicht

zetten, van ngontjo, zuur; kanfjuwu, wonden, van ntjuwu, gewond; kapana

warm maken, bijv. water, van pana, warm; karaso, schoonmaken, reinigen,

van raso, rein; kataho, goed maken, verbeteren, herstellen, bijv. eene vervallen
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omwalling, van taho, goed; hatenggo, krachtig, slerk doen zijn. v. d. bekrachtigen,

bijv. een verdrag, van lenggo, krachtig, sterk; katjampo, vermengen en v. d.

ook: in hel huwelijk verbinden, van ijampo, vermengd; katjiya, vast doen

zijn, bevestigen, bijv. eene overeenkomst, van tjiya, vast, stevig; katjumpu

afgedaan doen zijn, afdoen, bijv. eene rechtszaak, van tjumpu, afgedaan, af.

Met het wederkeerig voornaamwoord beteekenen deze werkwoorden dikwijls

zich houden als dat, wat het grondwoord aanduidt, bijv. kabengke weki,

zich stijf maken = zich stijf houden, van bengke, slijf; kahengge weki, zich

houden alsof men de koorts heeft, van hengge, koortsig zijn, de koorts hebben;

kamidi weki, zich stil houden, van midi, stil zijn; kamara weki, zich houden

alsof men slaapt, van maru, slapen.

Van samenstellingen afgeleid, zijn: kadawdra, iets niet doen zijn, (7.6) van

da-wdra uit da, niet, en wara, zijn; kaljuwa-ljuwa-lai, elk afzonderlijk doen

zijn (90.5) van tjuwa4juwa-lai, elk afzonderlijk, uit tjuwa-ljuwa, ieder, elk en

lai, anders, afzonderlijk; kasama-piri, even vlak doen zijn (12.22), van sama-piri,

uit sama, gelijkelijk en piri, vlak.

De eenige mij bekende afleidingen van een transitief werkwoord zijn: karinga,

van ringa, hooren, met de beleekenis van : iemand iets mededeelen en kanlau,

doen hebben, van ntau, hebben, bezitten; vgl. verder § 57. Karinga wordt

geconstrueerd met den accusatief van den persoon, terwijl de zaak, welke

medegedeeld wordt, door de praeposilie ba (of ba supu) ingeleid wordt, bijv.

na-karinga-du wei-na ba supu wdra-na parenta ruma sangadji, hij deelde zijne

vrouw mede, dat er een bevel van den vorst was, (46.14) na-lao karinga wdli-ra

pande hadju ba waü-ra dula kali di uma-na, hij ging den timmerman wederom

mededeelen, dat de kali naar huis was gegaan, (54.18). Schijnbaar treft men

somtijds eene constructie met twee directe objecten aan, bijv. na-karinga-ku

wei-n sa-buwa rupiya (hij deelde zijne vrouw mede dat er één gulden was),

(24.2) doch het is duidelijk dat deze constructie is ontstaan door het verzwijgen

van wara, zijn, voorafgegaan door ba.

Aanm. Van èda angi, ontmoeten, lett. elkander zien, wordt afgeleid kaèda angi, doen ontmoeten,

ofschoon nu angi oorspronkelijk het direct object van èda moet geweest zijn, dient thans

èda met angi, wat het begrip aangaat, als een samengesteld werkwoord beschouwd te worden,

al is deze samenstelling dan ook niet vormelijk uitgedrukt, terwijl dit samengesteld werkwoord
daarenboven intransitief is, dewijl de persoon, dien men ontmoet, door de praepositie labo moet

ingeleid worden, vgl. § 216, zoodal dan ook kaèda angi als van een intransitief afgeleid,

moet beschouwd worden. Gewoonlijk wordt evenwel het causativum van réciproque werkwoorden
op dezelfde wijze als dat der transitieven omschreven.

II. Kaada, tot slaaf maken, van ada, slaaf; karahi, tot echtgenoot maken,

huwen (van eene vrouw gezegd), van rahi, man, echtgenoot; kawei, tot

echtgenoote maken, huwen (van een man gezegd) van wei, vrouw, echtgenoote.

III. Kaduwa, twee doen zijn, bijv. kaduwa dosa, de zonde twee doen zijn,

eene dubbele zonde begaan (87.34) van duwa, twee; zoo ook van het samen-

gestelde telwoord duwa mbuwa, kaduwa-mbuwa, bijv. kaduwa-mbuwa rahi, de



60 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

echtgenooten twee doen zijn, twee mannen hebben (88.8), kasanai, op een dag

doen zijn, van sa-nai, één dag; kasela, uitzonderen, van sela, behalve,

uitgezonderd; kakèse, alleen doen zijn, van kèse (meest kèse-kèse), alleen.

§ 35. In de tweede plaats vormt ka werkwoorden, welke beteekenen: beschouwen

als, houden voor, ten opzichte van iemand of iets dat zeggen wat het grondwoord

aanduidt. Deze functie van ka hangt, gelijk bekend is, nauw samen met

de in de vorige § behandelde. Het grondwoord is hier meest een kwalificatie!

werkw. of subst.

Kafaralu, als verplicht beschouwen van faralu, verplicht; kanae van nae,

groot, kan ook beteekenen : als groot beschouwen, bijv. kanae weki, zich zelven

als groot beschouwen, zich verheffen : karingu, als gek beschouwen, voor den

gek houden, van ringu, gek; kasama, als gelijk beschouwen, gelijkstellen, van

sama, gelijk; katjowa, als leugenachtig beschouwen, iemand voor een leugenaar

houden, van tjovoa, leugenachtig; karuma, als heer beschouwen, van ruma, heer;

van hela, vriend, komt kabela, van daar : kabela angi, elkander als vriend

beschouwen, met elkander bevriend zijn (wellicht beter te verklaren als:

elkander tot vriend hebben, zie § 216).

Zelden of nooit worden zij afgeleid van andere verbale grondwoorden

:

alleen van wdra, zijn, kan het volgende voorbeeld aangehaald worden : na-ka-

dawdra-ku weki-na ede raa-kandadi ba ruma Allah la'dla, hij (of men) doet niet

zijn lichaam geschapen zijn door God, z. v. a. men ontkent door God geschapen

te zijn (8.14). Van het nu alleen als bijwoord gebezigde kombi (wellicht)

wordt afgeleid kakombi, van iets wellicht zeggen, iets betwijfelen; op deze

wijze kan ook verklaard worden: kanahu, zich iets toeeigenen, lett. van iets

zeggen: het is hel mijne, van nahu, ik.

§ 36. Vervolgens wordt ka gebezigd om werkwoorden te maken van klanknaboot-

singen of uitroepen.

Kangao, miauwen, van ngao, het geluid, dat een kat maakt (ook de kat zelve);

kambe, blaten, zooals eene geit, van mbe, het geluid, dat eene geit (mbeè) maakt.

Deze werkwoorden kunnen ook transitieve beteekenis hebben, bijv. van dje,

een uitroep, waarmede men een buffel -aandrijft, wordt afgeleid kadje, wal

transitief gebezigd wordt in kadje sdhe, een buffel aandrijven door dje te

roepen. Zoo ook kahowe djdra, een paard aandrijven, van howe. Op dezelfde

wijze zijn gevormd : kaiyo, ja zeggen, van iyo, ja en katjoü, wie roepen,

iemand vragen wie hij is, van tjoü, wie.

Aanm. Er zal wel geen bezwaar beslaan, ook hier ka de beleekenis van maken, te geven, zoodal zulk

een werkwoord eigenlijk beleekent: het geluid maken, dat door hel grondwoord wordt voorgesteld.

Het Bim. wijkt in de vorming van dergel. woorden, van de verwante talen af; het Bat. bijv.

maakt van woorden, die een geluid te kennen geven, inlransitieve werkwoorden door middel

van het prefix mar of het infix urn, transitieve met mang (bijv. mandoda, een hond met doda

roepen), het Jav. verkiest meeslal, tenzij het 't genoemde intix bezigt bij intransitieven den

neusklank evenals bij transitieven (bijv. njapa = katjou), ook de talen die een causatief prefix

kennen, maken deze werkwoorden op gelijke wijze, bijv. Mak. anjaung — Bim. kangao, door

welke middelen aan hel woord enkel een verbaal karakter wordt gegeven, zonder meer. Het
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Bim. kent deze wijze, om een werkwoord te vormen, niet meer (vgl. § 154), het zou dus niet

onmogelijk zijn, dat men hier met eene nieuwere formatie heeft te doen, ontstaan, toen de

oudere werkwoordsvorm in onbruik geraakte. Men treft nog een aantal woorden aan, die nu

als stamwoorden te beschouwen zijn, welke met ka aanvangen en het een of ander geluid

maken, beteekenen. Hiertoe behooren bijv. karege en karugu, welke beide rammelen, bijv. als

een keten, beteekenen. Deze bevatten stellig het bovengenoemd prefix, want al is nu ook, ten

minste voor zooverre mij bekend is, geen rege of rngu meer als klanknabootsing in gebruik,

blijkt toch voldoende, uit het ongeveer in dezelfde beteekenis als verbum gebezigde rege-rugu,

dat zulk een woord eenmaal bestaan heeft. Eenigszins anders is het gesteld met een woord

als kagèro, snorken, vgl. Mal. gëroh, al neemt men aan, dat het grondwoord als eene klank-

nabootsing is te beschouwen, is het in alle gevallen zeer onzeker of het als zoodanig gevoeld

werd, toen de vorm met ka in zwang kwam, ten minste in de verwante talen is daarvoor

geen bewijs te vinden. Men moet dus aannemen, dat kagöro afgeleid is van den nominalen

vorm, maar ook dan kan het prefix dezelfde beteekenis hebben, men denke bijv. aan ons

gedruisch maken. Evenwel zou ka in dit woord nog op een andere wijze verklaard kunnen

worden, vgl. § 150. Op deze wijze kan het Bim. evenwel nu geen afleidingen meer vormen.

Het eenige voorbeeld van een op deze wijze gevormd woord in eene verwante taal, dat mij

bekend is, is het Fidjische vadungu, ruischen, loeien van de zee, van dungu, ruischen, loeien. (').

§ 37. Soms heeft ka de beteekenis van: hebben tot. Een duidelijk voorbeeld hiervan

vindt men in het van 't Arab. eifat, eigenschap (spec. van God) afgeleide

kacifat, bijv. Allah ta'dla makacifat cifat hou, God, die tot cifat heeft, de cifat

der schepping, (97.3).

Voorts treft men aan kantau, geheel in dezelfde beteekenis als nlau, wanneer

dit als verbum gebezigd wordt, nam : bezitten, hebben, bijv. Allah ta'dla

makantau cifat duwa mpuru, God, die de twintig eigenschappen bezit, (96.1 v. o.)

mböto-ra doü makantau-na ade mabawa, velen zijn de lieden, die een ijverzuchtig

gemoed hebben, vele lieden hebben een ijverzuchtig gemoed, (104.29). Men

zou in beide voorbeelden even goed het meer gewone ntau kunnen bezigen.

Kantau zal hier wel verklaard moeten worden als afgeleid van het subst.

ntau, bezilting, eigendom, en dus eigenlijk beteekenen: tot bezitting hebben,

het schijnt alleen attributief gebezigd te worden met het prefix ma. Daarnevens

bestaat nog een ander kantau, afgeleid van het verbum ntau en dus met de

beteekenis van : doen bezitten, doen hebben, bijv. indo kapo raa-imbi-mu ede,

kantau-pu pdhu, wat gij gelooft, doe het een voorkomen hebben, (doe het

zichtbaar worden, 105.19). Zoo is wellicht ook te verklaren de ka in

kaneè, wat naast nee, willen, in dezelfde beteekenis voorkomt, doch alleen in

de uitdrukking ra-kaneè (of ra-kaneè kai) ba Allah, het door God gewilde,

sa-mena-mena-na raa-rawi-mu ro ruu-mu ra-kaneè waü mena-ku ba ruma Allah

ta'dla, al wat gij verricht hebt en geheel uw lot was reeds te voren door

God gewild, (van een mensch sprekende wordt in een dergelijken zin eenvoudig

ra-neè gebezigd), vgl. hierbij kaila = %la, niet willen en het Bug. poweló =
maeló. Het zou evenwel ook mogelijk kunnen zijn, dat men hier met een

ander ka, als in het Mal. kahendak, te doen had.

Met meer zekerheid kan men de waarde van ka, als gelijk aan die in

(') Vgl. Kern., De Fidjilaal enz. pag. 57.
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kacifal, stellen in feanggdhi, wat naast nggahi, zeggen, spreken, aangetroffen

wordt, doch alleen, voor zooverre mij bekend is, in den imperatief, bijv. hanggahi

weya-pu ruu-na ana-ku duwa-na ede, zegt hoedanig het lot zal zijn voor deze mijne

beidwi kinderen! (64.19). Oorspronkelijk zal dit woord wel niet anders beteekend

hebben, dan iels tot woord of gezegde hebben, vgl. ook het Bug. powada, nu

is deze oorspronkelijke beteekenis evenwel in zoo verre verloopen, dat het

evenals nggahi, zonder object kan gebezigd worden, bijv. hanggdhi-pu kai

masapöda-pöda-na, spreekt naar waarheid! (64.15). Op dezelfde wijze is ook

te verklaren liarawi, iels doen, verrichten, van rawi (vgl. het Bug. pogaü),

wat nog vrij duidelijk uitkomt in eene uitdrukking als : karawi rawi mataho,

een goed werk verrichten, eene goede daad doen; overigens heeft het spraak-

gebruik beslist, dat rawi nu steeds de functie van een substantief vervult (met

de beteekenis van: werk, daad, handeling), karawi die van verbum, het kan

eveneens als intransitief dienst doen, bijv. nggara na-lao sara pande malao

karawi, als de timmerman was gaan werken (50.10). De hier besprokene

wijze van afleiding met ka moet thans als verouderd beschouwd worden ; uit

een woord als kacifal, van een Arab. grondwoord, blijkt evenwel, dat zij voor

betrekkelijk korten tijd nog in zwang was en begrepen werd.

Aaiini. In kalei = lei toonen, aantoonen, onderwijzen, moet ka eene andere beteekenis hebben, dewijl

katcï geheel als tel den persoon, die onderwezen wordt, tot direct object heeft, bijv. sa-nai-nai

ratu-ratu-na doü ndai kateï-na, dagelijks werden honderde menschen door hem onderwezen

(50.2). Dit wordt bevestigd door den vorm van het woord in 't dialeet van Kölo. nam. hatei,

terwijl anders de ka van het prefix nooit in h overgaat. Waarschijnlijk is het eigenlijk een

substantief, vgl. § 150. Over boro en kaburo zie § 150.

§ 38. Sommige van substantieven, door voorvoeging van ka, afgeleide verba zijn in

zooverre onregelmatig, dal zij, wat de beteekenis betreft, schijnen afgeleid

te zijn, niet van het subst. zelf, maar van een woord, dat zou beteekenen:

hebben, zijn met, of als datgene, wat het subst. voorstelt. Zoo bijv. kasikasa

iemand straf doen hebben, iemand straffen, van het, aan hel Maleisch ontleende

sikasa, straf. Bij dit woord kan ook medegewerkt hebben de analogie met

kantjöki, wat o. a. straffen, kwellen, beteekent, dewijl daar een substantief

ntjöki, straf, kwelling, tegenover staat ; ntjöki is evenwel geen oorspronkelijk

subst, en kanfjöki is regelmatig afgeleid van het intransitieve verbum. Voorts

van oi, water, vocht, kaoi, iets met vocht doen zijn, iets bevochtigen, kaoi kai

ngonljo, met azijn bevochtigen (4.28) ; van aö, beteekenis, begrip, kaaö iels met een

begrip doen zijn, iets begrijpen; katebe, met of als druppels doen zijn, doen

druppelen, bijv. katebe oi di asa, water bij druppels in den mond gieten, (66.27) van

febe, druppel (vgl. kataru-tebe, druppelen, waar ka een ander prefix is, vgl.

§ 150); kasupa, als sëpang doen zijn, met sepang verwen, van supa, sëpang-hout.

Aanm. Op dezelfde wijze gevormd vindt men, bijv. in het Bug. padara, met bloed doen zijn, doen

bloeden; padaung, als een blad doen zijn. Het Bug. bezit evenwel daarnevens afleidingen

als: mddara, bloeden enz. welke het Bim. mist.

§ 39. Het prefix ka is bovendien nog duidelijk te herkennen in een aantal woorden,

welke nu als grondwoorden te beschouwen zijn (buiten en behalve de in
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§ 36, Aanm. besprokene), bijv. in kantjadja, iets sparen, ontzien, let 1 . van iets

zeggen, dat het jammer is, vgl. Mal. sayang ; kamentfi, idem, vgl. mefji,

liefhebben en Jav. asih en Mal. kasih en kasihan; kaingge in kaingge weki,

zich verhoovaardigen, vgl. Jav. inggil. Zoo naar alle waarschijnlijkheid ook

in woorden, als kawangka (weki) = kaingge weki, katari en kantai, gereedmaken,

karana, warm maken enz.

§ 40. Zeer dikwijls worden de met ka afgeleide werkwoorden met andere verbonden

om weer te geven wat wij in onze taal uitdrukken door samenstellingen van

een werkwoord met een adverbium of adjectief, als: opeten, schoonmaken enz.,

menigmaal moeten wij, in dat geval, het met ka afgeleide woord ook door

een afzonderlijk bijwoord weergeven. Het met ka afgeleide werkwoord, staat

evenals elke nadere bepaling, na het hoofdwoord, en beide vormen eene

samenstelling, gelijk dit in het Bim. meestal het geval is, wanneer een verbum

door een bijwoord bepaald wordt, (vergl. § 177); dus komen in een finieten

zin de nadrukwijzers, bij de substantiefconstructie de genitief van het

persoonelijk voornaamwoord, kai, labo en weya bij samenstelling met deze

woorden steeds achter het tweede werkwoord te staan, 269 vlg., 243 vlg.

vgl. § 115 vlg., 141 en 142 vlg.

Gewoonlijk is het eerste werkwoord transitief en is zijn object tevens het

object van het met ka afgeleide werkwoord.

Voorb. : mbadju kakubi, iets stampen en het fijn doen zijn, iels fijn stampen

(4.21) uit mbadju, stampen en kakubi, fijn doen zijn van kubi, fijn; tjafi

kanira, schoonvegen (18.4) uit tjafi, vegen en kanira, schoon doen zijn, van

nira, schoon; ntjango kamami, gaar braden, (4.27) uit ntjango, braden en

kamami, gaar doen zijn, van mami, gaar; na-waa kadula dja-ra Pufri Tjahaya

Hairani di rasa Tjina, hij bracht de prinses Tj. H. ook naar China terug,

(80.11) (waa, kadula, terug brengen, uit waa, brengen en kadula, doen terug-

keeren, van dula, terugkeeren); mustahi daa waa kaneè-na, het is niet te

denken dat hij (hem) niet boven zal brengen, (75.4) (waa kaneè, boven brengen,

uit waa, brengen en kaneè, doen naar boven gaan van neè, klimmen, naar

boven gaan); ede-ra ngdri kalösa kai-na, daarop groef hij (het goud) uit,

(ngdri, graven, kalösa van lösa, uitgaan); ku-waü-ra baka kalösa mena, ik heb

ze al te gader weggejaagd, (18 8) ; na-nuntu weya-du rawi Tjahaya Hairani

maou kaluu siya, zij verhaalde hem de handeling van Tj. H. die haar binnen

had geroepen, (72.16) (ou kaluu uit ou, roepen en kaluu, doen binnengaan

van luu, binnengaan) ; na-ou kamai-du, hij riep hem herwaarts, (75.26),

kamai, van mai, komen; ede-ra hinti kalondo kai ba doü, daarog sleepten

de lieden (hem) naar beneden, (75.31), hinti, trekken, kalondo, emn londo,

naar beneden gaan; nde pala sa-buwa na-nenti kalai-du, maar éun hield zij

afzonderlijk (72.38), nenti, vasthouden, kalai van lai, afzonderlijk; tau katjampo

mena-na di ade balase gunt, (daarop) deed hij alles door elkander in een goeni

zak, (42.18) tau, iets ergens indoen, katjampo, vermengen, van tjampo, vermengd;
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ta-diki kanljao-ku kèlo-ta, laat ons de staarten bij elkander binden, (28.19) dikt,

binden, kantjao van ntjao, bij elkander komen, elkander ontmoeten of raken.

Natuurlijk kan ook reeds het eerste werkwoord met ka afgeleid zijn, bijv.

na-ljuwa-ljuwa kamami kalai-ku, zij deed alles afzonderlijk gaar worden, (44.24).

Deze samenkoppeling van twee transitieve verba is ook aan de verwante

talen niet onbekend, al heeft daar geen vormelijke samenstelling plaats. In

het Bim. kan echter het eerste werkwoord in een bepaald geval ook

intransitief zijn, bijv. ede-ra nangi kantjii-ntjii kai ade-na, daarop weende zij

op hartverscheurende wijze, (57.13), nangi, weenen, kantjii-ntjii, verscheuren,

van ntjii, gescheurd. Zoo zegt men ook : mpaa kadihi-dihi ade, samengesteld

uit mpaa, spelen en kadihi-dihi van dihi, verheugd, (78.28).

Men vergelijke ook den volgenden volzin: pai-sa ku-bae kai-ku ade ntjöki

mandake ku-zakdt kapöda-ku ade, gesteld (of: indien) ik van dergelijke

kwellingen geweten had, zoude ik het hart waar (oprecht) doende zijn (d. i.

met een oprecht hart) de zakdt opgebracht hebben, kapöda van pöda, waar,

oprecht, het Arab. zakdt wordt in het Bim. ook als instransitief verbum

gebezigd, (85.4). In plaats van samenstelling treft men, als het eerste

werkwoord instransitief is, ook eene constructie aan als in het volgende: labo

rai-na kapèda-pöda-na ade-na ba supu dahu-na, met zijn wegijlen (d. i. terwijl

hij tevens wegijlde) uit al zijne macht, uit vrees, (27.38), waarbij beide

werkwoorden in substantiefvorm staan, afhangende van de praepositie labo

en dus gecoördineerd zijn. Het schijnt dat de werkwoorden met ka, alleen

met ade (hart) als object, op deze wijze bij een intransitief werkwoord de

rol van een bijwoord vervullen.

§ 41. Ten slotte vormt ka in het Bim. ook nog eigenlijke bijwoorden, welke eveneens

met het voorafgaande werkwoord eene samenstelling vormen. Voorb.: ede

mbeï ngowa katupa-tupa ro kantiri-ntiri-pu labo nahu: apöda-tji ndai weha

geeft nu ordelijk en juist te kennen : wat moet nu werkelijk genomen worden ?

mbeï ngowa, kennisgeven, katupa-tupa van tupa, in orde en kantiri-ntiri, van ntiri,

juist, (34.8) ; nggdhi kantiri-ntiri-pu labo nahu, nggdra wati sara waü-mu horu

nahu\ zeg het mij met juistheid, indien gij mij niet helpen kunt, (37.22);

na-neè-ra londo lao raka sae-na, na-nenti kantjore-du ba doü, zij wilde naar

beneden gaan naar haren broeder, maar men hield haar in menigte tegen,

nenti, vasthouden, tegenhouden, kantjore van ntjore = Mal. ramei (75.2); ta-kaa

kantjore-pu, laat ons hem in tegenwoordigheid van velen verbranden ! (22.24)

;

ai-na nggdhi kanae-nae lalo-mu, na-bola doü mantau roma peya ede, spreek niet

al te luid, de eigenaar van het huis wordt aanstonds wakker, nggdhi, spreken,

kanae-nae van nae, groot, luid, van de stem (33.41); ampo ta-lambo kantjihi-ku,

vervolgens slaat gij hem terdege, lambo, slaan, kantjihi van ntjihi, voldoende,

(3.29); sandaka kataho-laho-pu sdhe-mu, bewaak uwe buffels goed! sandaka

bewaken, kataho-taho, van taho, goed, (29.42); ede-ra bonto kai ntjai-na ro

kuntji katjiya-na kuru besi ede, daarop deed zij de deur toe en sloot de ijzeren
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kooi stevig dicht, kuntji, sluiten, katjiya van tjiya, stevig, vast (47.25)

;

ndadi-ra raka-ta-ra pehe katantu ruma Allah la ldla, aldus verkrijgen

wij, dat wij God den Heer met zekerheid leeren kennen, pehe, leeren kennen,

katantu van lantu, zeker, (97.16); na-kidi dl doro-na madèse, donggo-na manae,

ndai nlanda kasaraa, èda kasanai kal na lamada (ada-na), moge hij staan op

zijn hoogen berg, op zijne groote hoogte om daardoor tegelijk te aanschouwen

en op een dag te zien, ons, zijne onderdanen, nlanda kararaa uit nlanda, zien,

aanzien en kasaraa, van saraa, tegelijk ; èda kasanai uit èda, zien en kasanai

van sa-nai, één dag, (16.5 v. o.). Blijkbaar staat in al deze zinnen het tweede

verbum volstrekt niet in betrekking tot het object van het eerste, het heeft

enkel de functie van een bijwoord, in denzelfden zin als het eenvoudige

stamwoord dat elders en ook dikwijls in het Bim. doet. Omtrent het

spraakgebruik is nog het volgende op te merken. Het gebruik van woorden

als kasaraa (zie het laatste voorbeeld) is in de tegenwoordige taal geheel

en al verouderd, men bezigt nu eenvoudig saraa. Ook niet alle van

kwalificatieve werkwoorden met ka afgeleide vormen kunnen tegenwoordig

op deze wijze als bijwoorden gebezigd worden, alleen die, welke het gebruik

nu eenmaal als zoodanig geijkt heeft. Daaronder zijn er wederom sommige

als: kanliri, katupa, kantjihi, katantu, die steeds ka hebben (ten minste als

het eerste werkwoord transitief is), bij andere trett men ook wel het

grondwoord als bijwoord aan, bijv. in plaats van nggdhi kanae-nae, zegt men

ook nggdhi nae-nae, (59.14), zoo ook ntjore, in plaats van kanljore, bijv.

waa ntjore, in menigte iets brengen, (15.15).

Aanm. Na een intransitief werkwoord, heb ik deze abverbia met ka nooit met zekerheid aangetroffen.

Wel leest men puwasa kapadipadi, met tnsschenpoozen vasten, het vasten telkens verbreken,

(85.19), maar de juiste waarde van ka in dit woord kan ik niét bepalen, dewijl de beteekenis van het

grondwoord mij onbekend is, (thans schijnt het grondwoord, evenals de afgeleide vorm, alleen

als adverbium in gebruik te zijn, in dezelfde beteekenis ; maar het zoude ook wel eene verkorting

van den vorm met ka kunnen zijn; in alle gevallen de oorspronkelijke beteekenis kan hel hier

niet vertoonen). Is het grondwoord oorspronkelijk een subst. dan is het woord misschien te

vergelijke met een Mak. kaalld-alld, tusschenpoozen hebbende, met tusscbenpoozen. Een

ander voorbeeld is : lao kalai, afzonderlijk of anders gaan, zich afscheiden van, (84.12), hier zou kalai

een van lai afgeleid adverbium kunnen zijn, maar ook zou men hier met het adjectief kalai,

(vgl. § 150), te doen kunnen hebben. De tegenwoordige taal geeft stellig bij intransitieven de

voorkeur aan het gebruik van het grondwoord, bijv. na-tuu-ra ndri-ndri, hij stond langzaam

en zachtjes op, (48.3), daarentegen: lóo kandri-ndri-pu, laat het zachtjes vallen, (31.6 v. o ).

§ 42. Dewijl het Bim. geen vorm heeft voor het causatief van een werkwoord met

transitieve beteekenis, moet het daarvoor zijne toevlucht nemen tol omschrijving,

meestal geschiedt dit door het woord kau, bevelen, laten. Op dezelfde wijze

wordt meestal het causatief van de réciproque werkwoorden met angi

omschreven, bijv. öne-na ndai makaluu-ta dei ade söroga, ndai makau-ta èda

angi labo ruma Allah ta'dla, het dient om ons in den hemel te doen gaan,

om ons God den Heer te laten ontmoeten (92.15 v. o., vgl. 12.6). Een woord

als het Mal. mënerbangkan, kan zoowel door den vorm met ka weergegeven
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worden, bijv. kangemo dambe toi, met een kind wegvliegen, kangemo van ngemn,

vliegen, (82.9), als door eene omschrijving met waa (Mal. bawa), bijv. dambe

toi ra-waa ngemo, een kind, waarmede weggevlogen is, (ibid. 7). Voor

mèlarikan, schaken, zegt men steeds : waa rai.

Aanm. Het prefix ka vertoont alzoo in het Bim. volgende schakeeringen van beteekenis: maken.

maken tot, beschouwen als, hebben tot; terwijl het tevens dienst doet om bijwoorden te

vormen van kwaliücatieve werkwoorden en met sa (één) samengestelde woorden. Het vertoont

dus groote overeenkomst met het in verscheidene M. P. talen gebezigde paka of maka (vgl.

Kern, De Fidjitaal enz. pag. 45 volg.). Ook elders komt een met paka synoniem prefix ka

voor, het Mak. bijv. bezigt ka in karannu-rannu = Bug. pakarannurannu, vreugde veroorzakend.

verblijdend, (vgl. ook het Bim. katjdru); kasirï-siri = Bug. pakasirï-sirï, schande veroorzakend.

schandelijk, enz. (vgl. Matlhes, Mak. Sprk. § 73, Bug. Sprk. § 77). Voorts komt ka voor in

een woord als kalumo, verzorgen, waarvan het grondwoord tuwo niet meer gebruikelijk is,

maar in het Bug. nog voorkomt in de beteekenis van: leven, groeien, terwijl aluwo (a met

de in het Bug. veelvuldig voorkomende wegwerping der k), in die taal zoowel den zin heeft

van het Mak. katuwo als van pakatuwo, doen leven. In het Bug. komt het prefix voor zooAvel

met wegwerping, als met behoud van de k. Voorbeelden van het eerste zijn, behalve aluwo,

ageno, tot een halskelen (geno) maken; asigard, tot een sigard (soort muts) maken; van hel

tweede: karingi -kringki' = Mak. karingï-ringi,kaëlëëlë= Mak. kaaldala, overal tusschenruimlen

hebben, vgl. Matthes, Bug. Sprk. § 70 en 75. (Waar overigens in het Bug. behalve het prefix

a, in het Mak. behalve ka of pa nog een affix voorkomt, heeft men in de meeste gevallen te

doen met eene afleiding van secundaire slamwoorden, evenals in het Mal. bij mëngatahui en

in het Jav. masrahi = njërahi). Men vergelijke ook ka in het Dajaksch, in een woord als

kaasoaso, zich steeds als een hond voordoen, zich steeds hondsch gedragen (vgl. Hardeland

pag. 40, alsook ha in het Bat. in woorden als: marhamaol (hori), iets duur (maól) achten, op

prijsstellen, marhatutu (hun), iets voor waarhouden (v. d. Tuuk, Tob. Sprk. § 96). Bij ka

als formatief element van adverbia, vergelijke men het gebruik van vaka in het Fidjisch en

van pe in het Sawusch. Overal is het gebruik van het prefix in genoemde beteekenis evenwel

beperkt en min of meer verouderd. Het gebruik van ka als causatief prefix zou verklaard

kunnen worden uit de beteekenis van ka als voornw., nam: tot. Een woord als kadihi

(verheugd doen zijn) zou dan oorspronkelijk niets anders zijn dan: tot het verheugd zijn, tol

vreugde (strekken); kanac, (groot doen zijn), tot het groot zijn, tot grootte of grootheid strekken.

Op te merken is, dat ook maka de beteekenis van «strekken tot" kan hebben (vgl Kern.,

de Fidjitaal enz.), zeker kan bij woorden als kaada (tot slaaf maken), karinga (doen hooren),

bovengegeven verklaring niet gebezigd worden, maar het kan zeer goed mogelijk zijn, dat

men ka, nadat het in woorden als kadihi, als het ware causatieve beteekenis had verkregen,

ook op analogische wijze bij andere woorden is gaan bezigen. Dat een woord als kadihi

enz. in het Bim. de waarde van een subst. heeft, zou dan daaruit te verklaren zijn, dat ka,

hoewel voor ons gevoel een voorzetsel, toch nog de oorspronkelijke grammaticale waarde van

een aanwijzend voornw. bewaard heeft; iets dergelijks moet ook het geval zijn met een Mal.

passieven vorm als: di-pukul, welke toch eveneens de waarde van een subst. moet hebben.

Hel eigenlijke causatieve prefix in maka * zou ook ka kunnen zijn, waaraan ma dan de verbale

kracht geeft, en waarvan paka * dan weder den afgeleiden subst. vorm voorstelt. Vroeger moet

in het Bim. ook een prefix pa bestaan hebben, blijkens pdha, doen eten (met direct object

van den persoon, terwijl de zaak die men laat eten door de praepositie kai ingeleid wordt,

soms evenwel ook met de zaak als direct object geconstrueerd). In het Kolosch is het gewone

prefix pa, bijv. panae ana = Bim. kanae ana, een kind grootbrengen, pancè lopi = Bim. kaneè

lopi, een vaartuig naar boven doen gaan. op het drooge brengen, pariu dika mamale = Bim.

kandeu doü mamade, een doode baden. Zeer dikwijls bezigt men evenwel ook in het

Kolosch met ka afgeleide woorden, gedeeltelijk kan dit wel aan den invloed van het Bim.

worden toegeschreven, wat zoowel de eigenaardige woorden, als vormen van het Kolosch, hoe

langer hoe meer schijnt te verdringen; men vindt ka echter ook in woorden waarbij in alle
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gevallen niet aan directe overname gedacht kan worden, bijv. in kawoli = Bim. landa, verkoopen.

Een overblijfsel van maka = paka wordt waarschijnlijk aangetreden in woorden als: makaduwa
ori kai-na = duwa ori kai-na, ten tweede, enz., vgl. §. 202

HET PREFIX ma.

43. Het prefix ma wordt in de eerste plaats gebezigd voor woorden van verbale

beteekenis, hetzij grondwoorden, hetzij met ka afgeleide. De functie van ma

is hierbij de volgende : het vormt participia activa, welke over het algemeen

overeenkomen met onze tegenwoordige deelwoorden.

44. De actieve deelwoorden met ma, afgeleid van een transitief of intransitief

werkwoord (met uitzondering van de kwalificatieve), worden in de eerste

plaats gebezigd zoowel tot nadere bepaling van een substantief (of voor-

naamwoord) als van een praedicaat. De beteekenis van den vorm komt hierbij

duidelijk aan den dag en oorspronkelijk schijnt dit ook de eenige wijze

te zijn, waarop zij zelfstandig kunnen optreden, vgl § 102, volg. In onze

taal kunnen zij ook bijna altijd door een deelwoord verstaanbaar worden

weergegeven, al eischt ons taaieigen ook om ze liever door een betrekkelijk

voornaamwoord met volgend finiet werkwoord of door een bijzin, aanvangende

met de voegwoorden : als, terwijl, toen, enz. te vertalen.

Voorb : amu fanda dipi matarambeyo, zwevende wortels van de pandan tikar,

(4.14); ana doü malowa-ra karaso weki ndai, een kind, dat zichzelven reinigen

kan, (94.41); nasi mangemo nliri rasa-na nggdhi kai-mu raa-wuwa ade-mn,

aan (of door) een vogel, welke in de richting van zijn land vliegt, moet gij

uw voornemen (om den oorlog te verklaren), zeggen (13.12); bè-ku ntjai

malampa èse Kölo, waar is de weg, die naar Kölo gaat? (17.10); ede-ra

nangi kantjii-ntjii kai ade-na ba supu samada-na ana-n duwa-n mamidi dri

lawa, walt kau luu ba doü matonggu ntjai, daarop begon zij op hart-

verscheurende wijze te weenen, dewijl zij dacht aan hare kinderen, die

buiten de deur stonden en niet binnen gelaten werden door de lieden, die

de deur bewaakten (57.13): wdra sabuwa wai malabo ornpa manggeè di ade

nggdro-na, er was eene oude vrouw benevens een oude man, die in hunnen

tuin woonden (39.1) ; ndede waü-pu sdra-na ita manggeè di duniya, zoo is nu

eenmaal de wijze van handelen voor ons, die op aarde wonen (76.35); nggömi

döho manggeè di sori, gij allen, die in de rivier wonen (21.7) ; ntika na-èda-ku;

mbuwa ompu malampa, daarop zag hij een ouden man, die ging, z. v. a.,

daarop zag hij een ouden man gaan (42.19); au nggdhi-na doü mamböto maèda

ita ruma-ku malondo, wat zullen de menschen zeggen, ziende Uwe Hoogheid

afdalende (als zij Uwe Hoogheid zien afdalen, 75.3); nde pala ba doü di

amba maèda la Kasipahu maluu di amba, ede-ra tjuwa-tjuwa bale kai-na hadjiij
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de mensehen op de markt evenwel, toen zij Kasapdhu op de markt zagen

komen, wierpen hem met (stukken) hout, (62.6) ; na-waü-ra lao rai döo

di sera makalai ba supu dahu-na maringa eli rawa ede, zij waren ver weg

gevlucht naar een ander woud, uit vrees, hoorende het geluid van den zang,

(toen zij dat zingen hoorden (69.32). Na-dihi ade-ku maringa eli genda,

mijn hart (ik) was verheugd, toen ik het geluid van de trom hoorde (20.50) :

na-ringa-si ba doü manae löko, na-maba ana-na nasi mangemo na-dengga

makadeè weya eli wai-ku, indien eene zwangere vrouw het hoort, ontvalt

haar het kind, een vliegende vogel houdt stil, als hij luistert naar de

stem mijner grootmoeder (69.21); indo kapo kali ede mbui ntene-pu lao

ngdro rero-n di ade kola ede mangupa djdra-na, de kali ging nog in den vijver

heen en weder, terwijl hij zijn paard zocht, (55.41); anakoda-na lopi na-waü

mpara made, malao lodja pala dei rasa rade, de gezagvoerder van het schip

is gestorven, koers zetlende (koers gezet hebbende) naar het land van het

graf, (101.59); mu-tumu-meme-du wiwi-mu, tjingi-tjanga-du asa-mu marai

warawito-ra ba nae-na madju ro meha-mu, gij laat uwe lip hangen en vertrekt

uw mond, her- en derwaarts vluchtende uit groote schaamte (85.25); kanggitja

mena-na maraho oi nöno, zij jammeren, vragende om drinkwater (88.21 v. o.)

;

ai-na kanae-mu eli-mu marada eli ina ro ama-mu, verhef uwe stem niet,

overtreffende de stem (boven die) uwer ouders, (9,5); na-mbeï-du parenta

makau lao ou kaböro mena sa-mena-mena-na doü möne, hij gaf bevel, bevelende

(om), alle mannen te gaan samenroepen (74.7); maru madöho kanteè,

rustig zittende slapen, slapen terwijl men rustig zit (11.25); marumaruku loki,

mapambödu fula, slapen, terwijl men het achterste beweegt en bet hoofd schudt.

§ 45. Afgeleid van een kwalificatief werkwoord, worden de deelwoorden met ma

gewoonlijk tol bepaling van een substantief gebezigd en vervullen dan de

plaats van onze adjectieven, wanneer deze attributief gebezigd worden.

Voorb. : oi mapana, waler warm zijnde, of dat warm is = warm water (55.4)

;

doü maringu, een gek mensch, een gek (45.21); na-lampa-si di doro madèse,

na-ndadi-piri, na-lampa-si di dana mapiri, na-ndadi sori, als zij over een hoogen

berg gingen, werd deze vlak, gingen zij over vlakken grond, dan werd deze

eene rivier (78.9); amu öo sa-kimi malonggo, bamboewortels een ruime handvol

(een handvol ruim) (4.15); doü masupu ede, de zieke (5.28). Meerdere

voorbeelden treft men passim in de teksten aan. Soms worden zij ook bij

een praedicaat gebezigd, bijv. maru makanleè (8.40 vgl. 11.24), rustig zijnde

slapen, (rustig slapen) waarvoor men evenwel ook zeggen kan: maru kanteè,

waarin kanteè adverbium is, vgl. boven § 44, madöho kanteè.

§ 46. De deelwoorden met ma kunnen ook afgeleid worden van verbale composita,

dat zijn dezulke, wier eerste lid verbale beteekenis heeft of uit het bijwoord

da (niet) bestaat. Omtrent hun gebruik valt niets bijzonders te zeggen.

Voorb. Tjahaya-Hairani maou kaluu siya, T. H. die haar binnen riep (72.16);

na-waü-ra ivarawito rima-na, mabalu rero karöku, hare handen gingen heen en
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weder, overal de vlieg volgende (73.15); amu madaraka-pu darm,' wortels,

die den grond nog niet bereiken (4.14); maru madapampeso, zich niet

bewegende slapen (8.41). Alleen zij hier even de aandacht gevestigd op hel

gebruik van ma bij de beziltelijke samenstellingen, waarover later (§ 159,

volg.), uitvoeriger zal gesproken worden, bijv. ana sangadji djawa mamode

doüsodi-na, een Javaansche vorslenzoon, wiens verloofde dood (vgl. § 51)

was (22.28) ; doü madawdra oi sambeya, iemand, die geen water voor het

gebed heeft (11.28); doü siwe malaho weki-n, eene vrouw, wier lichaam

schoon is, eene schoone vrouw (56.28).

47. Uit de gegeven voorbeelden blijkt het spraakgebruik der actieve deelwoorden

met ma in het, in de vorige § § bedoelde geval voldoende. Alleen zij nog

opgemerkt, dat het Bim., dat geen betrekkelijk voornaamwoord bezit, evenmin

als bijv. het Mak. of Bug., met uitzondering van een paar gevallen, elke

relatieve zinsnede door een participiale constructie wedergeeft, waarbij het

natuurlijk van den zin afhangt of het hier behandelde, dan wel de in § 62

en de in §§ 66, 67, 75 (of § 82, 85) te behandelen vormen, gebezigd

worden ; vandaar bezigt men de vormen met ma ook na woorden als

:

ljoü-tjoü-du of tjoü-du (ieder die ; al wie) ; au-au-du of au-du, bè-du (al wat,

wat het ook Zij). Bijv. indo kapo fjoü-tjoü-du marungka-na ro masapa-na nggdhi

galara ede, tani-na enz., al wie zich verzet tegen het bevel van het dorpshoofd

en het overtreedt, word beboet enz. (15.50). tjoü-ljoü-du mametjiipi-na duniya,

al wie de wereld te zeer bemint (105.9) ; nggdra wdra-sa djdra ro sdhe ro

au-au-du mamade ro manljuwu dei ade ntadi doü, indien er een paard of een

buffel of wat ook, dat gedood of gewond is, (gevonden wordt) in de aanplanting

van iemand (41.4 v. o.); paki ulu waü-ku au-du mandako dei weki, allereerst

verwijderen al wat aan het lichaam kleeft (95.2 v. o.) ; bè-du manljihi, al

wat juist of goed is (85.15). De bedoelde uitzonderingen hebben alleen

plaats bij het gebruik van waü, zie § 85, en somtijds bij dat der beziltelijke

samenstellingen, vgl. § 161. Voorts merke men op, dat, indien het werkwoord

èda (zien) gevolgd wordt door een anderen zin, welke het object van het

werkwoord is, het oorspronkelijk subject van dien voorwerpszin, het object

van èda wordt, terwijl het oorspronkelijk praedicaat den vorm van een

deelwoord aanneemt.

Hier volgen nog eenige voorbeelden : ntika na-èda-du sa-buwa nasi manluu

di fuu hadju nae ede, daarop zag zij een vogel op dien grooten boom zitten,

(65.27); ndadi na-luu-ra di bili-na, na-èda-ku wei-na mamaru, vervolgens

ging hij in de kamer en zag zijne vrouw slapen, (51.40); èda ba Tjahaya-

Hairani anakoda maneè luu, ede-ra bonto kai-na ntjai bili, toen Tj. H. zag dat

de gezagvoerder binnen wilde gaan, sloot zij de deur van de kamer (72.9);

bune-ku da hdri kal nahu, ku-èda-ku nasi mambölo mapahe londe di möti,

makalai mapahe-na, makalai nee mangdha-na, hoe zou ik niet lachen, ik zag

verscheidene vogels naar visschen in zee neerschieten, en andere waren het
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die ze vingen, andere die ze opaten (59.57). Ook kan het deelwoord een

bezittelijke samenstelling zijn : na-èda-ku ila marindi mada, hij ziet u duistere

oogen hebben, hij ziet dat uwe oogen duister zijn (75.20).

Aanm. Dit is de meest gewone constructie na èda, evenwel niet de eenig gebruikelijke. In de eerste

plaats bezigt men ook wel na èda, een verbaal subst. evenals gewoonlijk dergelijke voorwerps-

zinnen na andere werkwoorden in het Bim. worden weergegeven, bijv. èda kai ba anakoda

tahengga ntjai bili, toen de gezagvoerder het opengaan van de kamerdeur zag. toen de

gezagvoerder de kamerdeur zag opengaan (72.8); ampo de ku-èda mai luu lalo-na di ade

tjere, zoo even heb ik het rechtstreeks door in den waterketel zien gaan (54.34). Of wel

men lost het deelwoord op in een finieten zin, dit geschiedt meestal wanneer men het hulpwoord

ivaü bezigt, vgl. § 85, doch ook het actieve deelwoord met ma wordt nu en dan zoo omschreven,

bijv. ntika na-hina-ku èda wei pande ede, na-döho di tantonga uma ndai-dja-na, plotseling

zag hij toevallig de vrouw van den timmerman ook voor het venster van haar huis zitten

(50.16); ntika na-èda mpudu djdra-n mamöda ede, na-mai luu lalo di ade tjere, plotseling

zag hij zijn verloren paard rechtdoor in den waterketel komen (54 30); ntika na-èda

mpudu parangc la Bango na-kou ra romo, toen zij zagen dal de aard van Bango oprecht

was (34.37). Bij deze laatste constructie vervult het subject van den voorwerpszin eigenlijk

eene dubbele functie, het is zoowel object van den hoofdzin, als subject van den nevenzin, van

daar dat, indien hel praedicaat van den voorwerpszin intransitief is, het verkorte persoonlijke

voornaamw. voor het werkwoord ook weggelaten kan worden, vgl § 231. bijv. na-kasi pöda-pdda

ade ndai-ku maèda ndai-mu nggeè kèse-kèse (voor mu-nggeè), ik heb veel medelijden, daar ik

u alleen zie wonen (51.7); bune-ku daa karente kai lamada doho, èda-ku kanatja —
manggeè mena di sori rai londo mena di moti (rai londn voor na-rai londó), hoe zouden wij

niet aan de oppervlakte van het water zijn gekomen, terwijl wij zagen dat de AYin«//a-visschen

die de rivier bewonen, allen naar zee vluchtten? (21.2).

§ 48. Omtrent den vorm is nog op te merken, dat, zoo twee synoniemen, ook al

zijn zij door ro (en) verbonden, den vorm van het deelwoord aannemen en

hetzelfde woord bepalen, ma alleen voor het eerste behoeft geplaatst te worden.

Voorb. doü siwe mamidi ro maü, eene zachtaardige vrouw (52.25 en 26) ; ba

ila doü mabawa ro tuna, door ons, lage en geringe menschen, (92.17); doü

manae ro hora, de grooten en aanzienlijken (86.50); nggdhi Mayang-Mangure

mamika ro hambu ina-r ama-na, de woorden van M. M., die hare ouders

verwijtingen deed (78.24). Somtijds geschiedt dit ook wel eens al zijn beide

woorden geen synoniemen : fuu mangge manae ro taho, een groote en schoone

tamarinde boom (41.4); doü siwe mampula ro Ijilaka, eene domme en onheil-

aanbrengende vrouw (87.42). Men kan evenwel ma ook voor beide synoniemen

plaatsen : doü makambera ro makaljdru, een vriendelijk, aangenaam mensch

(52.58, daarentegen 52.40: makambera ro katjdru), zelfs wanneer een der beide

woorden afzonderlijk niet meer in gebruik is, bijv. mambari ro mambute (98.5).

§ 49. Wanneer het deelwoord met ma tot direct object een persoonlijk voornaam-

woord heeft, pleegt dit in verkorten vorm achter het deelwoord gevoegd te

worden. Voorb. raio mawawa-ku, de vorsten, die boven mij staan (16.9);

köne wdra doü mamai fou balu-ta, wali dja-du raka-na, al is er ook iemand,

die ons achterna komt zetten, zal hij (ons) toch niet bereiken (41.6);

ba èda-mu lènga-mu madese morotaba marada-mu, dewijl gij ziet, dat uwe

makkers een hoogen rang hebben, welke u (volgens ons spraakgebruik: den
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uwen) overtreft (85.27) ; na-èda-ku djdra mambólo labo doü waü manenle-na, zij zag

vele paarden met de daarbij behoorende menschen, die ze vasthielden (74.52);

kali. ra-balunggu na-tiyo dja-ka ba doü masandaka-na, de kali die geboeid was,

werd ook in het oog gehouden door de lieden, die hem bewaakten (54.11);

raka-pu di lawa, raho kai-na hengga nljai labo doü masandaka-na, toen zij aan

de poort gekomen was, vroeg zij om de deur te openen, aan de lieden, die

haar (de deur) bewaakten (57.4). Zelden wordt het volledige voornaamwoord

gebezigd; een voorbeeld is: maoü kaluu siya, vgl. het eerste voorbeeld in § 46,

zoo ook : wdra doü makawe Ha, daar is iemand, die ons wenkt (70.6 en

8). Dikwijls wordt ook het voornaamwoord als object verzwegen: kombi

wdra doü mamai fou batu, wellicht komt iemand (ons) nazetten (41.8).

Somtijds wordt het verkorte persoonlijke voornaamwoord van den derden

persoon na het deelwoord met ma, pleonaslisch gebezigd, hoewel het een

substantief tot object heeft. Voorb. na-hompa-ra doü malunti ro doü matala-na

nunlu ro mpdma ake, hij, die schrijft en hij, die dit verhaal ordent, zouden

vermoeid worden (79.21); ndadi sa-mena-na doü mantau uma maringa-na

nggdhi la Bango, wali kaporo-na, zoodat de bewoners van het huis, toen

zij hoorden wat Bango zeide, niet toornig waren (54.52) ; mandai pehe

kalantu kai-la wdra-na Allah la'dla makantau-na cifat duwa mpuru, waardoor

wij met zekerheid leeren kennen het bestaan van God, die de twintig

eigenschappen bezit, (96.41). In bovenstaande voorbeelden kan na wel

moeielijk met iets anders in verband gebracht worden dan met het volgend

object; niet zoo zeker is dit evenwel bij het volgende: na-ljuwa-ljuwa lao

wdli-ra, di amba kombi-kombi wdra doü makasi ade mambei-na tali-takingdha;

hier zou na ook op den persoon, het indirecte object kunnen slaan, zoodal

de vertaling zou luiden: beiden gingen wederom naar de markt, wellicht zou

er een medelijdend mensch zijn, die hun eetwaren gaf (62.5), (vgl. onder § 102

nahu nee mambeï-mu sinlji inta, ik zal u een diamanten ring geven). Zeker slaat

na op den persoon in den volgenden zin : sa-bune-bune-du parenla ndai ruma sangadji

makau-na ntau wei, wati ngawa-na ntau wei, verscheidene bevelen van den

vorst-zelven waren er geweest, hem bevelende om te trouwen (herhaaldelijk

had de vorst-zelf hem bevolen om te trouwen), maar hij wilde niet trouwen;

(42.5), dewijl kan, twee directe objecten pleegt te hebben, vgl. § 156,

vergelijk hierbij: haruhara madakau-ku maru, onrust, die mij niet laat slapen;

(XIII); ndai makau-la eda angi, om ons te laten ontmoeten (92.14 v. o. vgl. §96).

50. Wordt een substantief bepaald door een deelwoord met ma en tevens dooi-

den genitief van een der persoonlijke voornaamwoorden, dan wordt deze

laatste na het substantief en voor het deelwoord geplaatst, of wel met het

substantief verbonden, indien het voornaamwoord in verkorten vorm optreedt.

Voorb. wdra waü nggdhi ro aka ndai-ku marongga labo kali, het zullen eerst

mijne eigen woorden en mijn plan zijn, die tot den kali komen (51.12);

mbangi-ta manae bata djuru, ons groot opperhoofd de bata djuru (100.5);
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amu fanda dipt fa-weha-ku sumpu-na mangoda, van de wortels der

pandan tikar neemt gij de jonge uiteinden (4.14); kuntji waü~na matjiya, het

bij de (ijzeren kooi) behoorende stevige slot, (46.21); tiki-na matenggo, zijn

sterke stok (16.14). Ook een bepalend substantief in genilivo staat meestal

voor het deelwoord : doü kakai Radja Puspa-Indra mawaa sura, een gezant van

vorst P. I., die een brief medebrengt, (76.20); djdra kali malaho weki, het

schoone paard van den kali (55.10); alleen in geval de beteekenis van het

deelwoord zoodanig is, dat bet ook met het bepalende subsi, in betrekking

zou kunnen gebracht worden, wordt dit laatste achteraan geplaatst, bijv.

wati-du wara rawi-na makalai kali ede, er was 'geen andere bezigheid van den

kali (z. v. a. de kali deed niets anders, 55.8) dewijl rawi-na kali makalai

zou beteekenen: de bezigheid (het werk) van een anderen kali.

De aanwijzende voornaamwoorden worden na het deelwoord geplaatst: doü

masupu ede, die of de zieke [man] (5.18); ampo (a-kaljampo mena-ku pahu

mawdra ede, vervolgens vermengt gij al de aanwezige soorten (4.19). Een

deelwoord, dat de plaats van ons adjectief vervult, komt overigens, behoudens

de bovengenoemde uitzonderingen, dadelijk na het daardoor bepaalde substantief

(of pronomen) te staan.

Bepalen twee deelwoorden hetzelfde substantief, dan gaat dat, wat met ons

adjectief overeenkomt, vooraf: doü makalai maraho inga labo ndai-ku, een ander

mensch, die mij hulp vraagt (50.26); kani-kani ana sangadji manae-nae

manika, de kleeding van zeer hooge vorslenkinderen, welke huwen (68.10).

Daarentegen staat het actieve deelwoord, waar wij het door een betrekkelijk

voornw. met een volgend finiet werkwoord plegen weer te geven, na elke

andere bepaling, uitgezonderd de aanwijzende voornw.: wara ntjai del woha

sera manljangga upa, er is een weg in het woud, welke zich in vier takken

splitst (97.5) ; vgl. ana duwa-n mamidi dri lawa, hare beide kinderen, die buiten de

deur wachtten, onder § 45, en zie ook de andere voorbeelden van deze §.

Wanneer het actieve deelwoord voor nevenzin dient, heeft het steeds betrekking

op het subject van het hoofdwerkwoord, dit laatste kan zoowel den vorm

van een finiet werkwoord hebben, als in substantiefconstructie staan. Alleen

indien woorden als : ade (hart), löko (buik), als subject optreden in overdrachte-

lij ken zin, slaat het deelwoord niet op het grammatisch, maar op het logisch

subject: na-dihi ade-ku maringa, mijn hart was verheugd (ik verheugde mij)

hoorende (toen ik hoorde, 20.50); na-lelo loko-ku mantanda, mijn buik gaat stuk

(ik word zeer bedroefd), ziende (als ik zie, 51.1). Het deelwoord wordt

in deze beteekenis steeds na het hoofdwerkwoord, na het object en na alle

andere bepalingen geplaatst. Het bovenstaande blijkt genoegzaam uit de in

§ 44 gegeven voorbeelden,

Voorts zij opgemerkt, dat, indien het subject van een zin geheel vóóraan

staat, het actieve deelwoord, ook in laatstgenoemde beteekenis, steeds tot

bepaling van dit substantief kan gemaakt worden; ba anakoda maèda rawi
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Putiri ede na-lembo ntene mpa ade-na, de gezagvoerder, die zag (= ziende

of toen hij zag) wat de prinses deed, bleef toch geduldig (70.42, over ba

vgl. § 272). Een ander voorbeeld zie boven in § 44.

§ 51. Omtrent de beteekenis van het actieve deelwoord met ma valt nog op te

merken, dat, ofschoon hel meestal met ons tegenwoordig deelwoord overeenkomt

en dus bij het imperfectum van het werkwoord behoort, somtijds in de

beteekenis van het actieve deelwoord van hel perfeclum wordt gebezigd,

ofschoon het Bim. voor hel laatste een afzonderlijken vorm heeft (vgl. § 72 en 85):

la-lao weha-pu, lamada nee makara-na, ampo la-lao-ku landa awa kapa mabou mal,

ga (die melatie's) halen, ik zal ze vlechten, en vervolgens moet gij ze op hel

schip, dal pas gekomen is, gaan verkoopen (71.22); ede-ra dula kai doü

maparaèsa, daarop keerden de lieden, die onderzoek gedaan hadden, terug (59.15).

Voorts hebben: mamade, manljuwu, maiha en eenige dergelijke meer, steeds

de beteekenis van een verleden deelwoord, nam. dood, gewond, bedorven,

terwijl made, nljuwu, iha, in de finiete lijden van hel imperfectum, de beteekenis

hebben van : sterven, gewond worden, bederven, (corrumpi). Over de verhouding

dezer woorden lol die, welke ook naar den vorm verleden deelwoorden zijn

als: maramade, nawaü-ra nljuwu, vergelijke men § 242.

§ 52. Wanneer een aclief deelwoord met het prefix ma, afgeleid van een kwalilicalief

werkwoord, een substantief bepaalt, wordt ma in vele gevallen weggelaten,

bijv. rowa bou, een nieuwe pot (4.41); fuu hadju nae, een groote boom (65.27);

enz. Dit kan ook plaatshebben bij de bezittelijke samenstellingen, wanneer het

eerste lid een kwalificatief werkwoord is, bijv. doü taho weki-n, een schoone vrouw

(22.34); doü lai rasa, iemand van eene andere plaats, een vreemdeling (42.22).

Wordt ma weggelaten terwijl het woord bepaald wordt door den genitivus

der persoonlijke voornaamwoorden, hetzij in verkorten of volledigen vorm, of

wel door een ander subst., dan wordt de bepaling niet achter het substantief

geplaatst, zooals in § 50 vermeld is, maar na het adjectief. Vormelijk

maakt dus het adjectief zonder ma, dan eene samenstelling uil met het

daardoor bepaalde substantief. De voorbeelden van een aldus bepaald

substantief met een adjectief zonder ma, zijn evenwel schaarsch; gewoonlijk

vindt men in dal geval ma gebezigd, tenzij substantief en adjectief te zamen

duidelijk een begrip uitmaken en dus logisch eene samenstelling vormen;

waarschijnlijk moeten ook alle woorden, waarbij ma in dit geval weggelaten

is, zoodanig beschouwd worden, vgl. § 157.

Regels voor het spraakgebruik omtrent de weglating van ma zijn moeielijk

te geven. Meestal kan ma gebezigd worden; zoo zegt men zoowel: oi mapana

(warm water, 35.4), als oi pana (ibidem reg. 9) ; sa-buwa fuu hadju manae,

een groote boom (67.12); doü siwe malaho weki-n, eene schoone vrouw

(56.29); vgl. de voorbeelden boven; doch is hier de vorm zonder ma gebruikelijker,

wat over het algemeen geldt, wanneer het substantief een persoon of voorwerp

voorstelt (behoudens de hieronder te noemen uitzonderingen).
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Stelt het subst. geen concreet voorwerp voor, dan bezigt men meer ma,

gewoonlijk zegt men: ruu mataho, goed lot, geluk; rawi malaho, een goed

werk; dosa rnanae, een groote zonde; ai-nai-n mataho, een goede dag; supu

manae, eene hevige ziekte; men zegt evenwel ook: haba (chabar) laho, goed

nieuws, bijv. (47.51); hadals nae ro hadals toi, groote en kleine onreinheid

(11.54). De adjectieven, welke eene kleur beteekenen, vindt men steeds

zonder ma: mangko bura, een wil kopje (5.55); buwe teèta, paarscbe buwe (ibid.

reg. 55); karöku mdro, een groenachtige vlieg (75.11); bindera monlja, een gele

vlag (77.42); tembe lanla, een witle saroeng (70.5): djara meè, een zwart paard

(52.59); alleen bij tegenstellingen wordt wel eens ma gebezigd: paramata

mabura paramala makala, wille edelsteenen roode edelsteenen

(91.25— 26),alsook indien hel. substantief door een voornaamwoord bepaald

is: djenggo-na malanla, zijn witte baard (49.22). Andere adjectieven behouden

ma bijna altijd, bijv. masupu, ziek, vgl. I. passim, VIII. passim, waarschijnlijk

omdat supu niet alleen als verbaal substantief (het ziek zijn), maar ook als

benaming van een bepaalden toestand (ziekte) in algemeen gebruik is, vgl

§ 182, 185, men kan evenwel ook zeggen: doü supu (bijv. 5.27). Eenige

adjectieven evenwel kunnen nooit zonder ma gebezigd worden, hierloe hehooren:

makalai, ander, bijv. doü makalai, een ander mensch; makalau, kaal (bunc-ku

pahu-na nggeè-ku labo ana doü toi ake di sera makalau, hoe kan ik met dit

kleine kind op de onbegroeide vlakte wonen, 62.27): makambera, vriendelijk;

masawai, slecht; mambuda, blind; mampinga, doof, en andere met een neusklank

beginnende adjectieven. De oorzaak hiervan schijnt te zijn, dat al deze

woorden nog een prefix bevatten, waardoor zij ook vormelijk verba zijn, vgl.

§ 150 volg. Alleen in samenslellingen treft men sommige dezer woorden

zonder ma aan, (vgl. ana mori mbolo onder § 185). Er zijn nog eenige

andere adjectieven, welke ma bij bepaalde woorden nooit verliezen, waarvan

mij de oorzaak evenwel niet bekend is, bijv. tuwa, oud, luidt in verbinding

met doü (mensch) steeds: maluwa, men zegt echter: binata tuwa, oud dier

(41.16). Behalve hetgeen boven nog gezegd is over het door een pronomen

bepaald substantief, blijft ma bij alle adjectieven gewoonlijk gespaard:

I. Als de nadruk op het adjectief valt, dus waar in het Mal. jang zou

gebezigd worden.

II. Als hetzelfde substantief door meerdere adjectieven, of hetzelfde adjectief

meer dan één substantief bepaalt. De oorzaak hiervan zal wel zijn, dat het

adjectief dan niet onmiddelijk het substantief volgen kan, vgl. boven, uitzon-

deringen op dezen regel komen, zooveel ik weet, niet voor, wel is het in het

eerste geval soms voldoende ma alleen voor het eerste adjectief te plaatsen,

vgl. § 48.

III. Als het adjectief gereduplcieerd is, met zeer zeldzame uitzonderingen.

Voorbeelden vindt men passim in de teksten.

Aanin. Schijnbaar in strijd mei al wat boven gezegd is, is de volgende uitdrukking: ncmba
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mbèto-mböto-na ada-m, zeer vele nederige groeien van uwen dienaar (27.38), dewijl mbnto als

adjectief de ma niel verliest en hier daarenboven geredupliceerd is. Men moet hier evenwel

ncmba mbnto-mbdto als eene samenstelling beschouwen, en wel als eenc samenstelling van

een verbaal substantief met het oorspronkelijk adverbium. In verreweg de meeste gevallen

worden in het Bim. de adverbia mei de werkwoorden samengesteld, en deze samenstelling

blijft bestaan, zoo hel verbum den vorm van een subst. aanneemt, bijv. nggdhi nac-nae-pu,

spreek luide, in subst. vorm: ba supu nggdhi nae-nae-mu, om reden van uw luide spreken,

omdat, gij luid spreekt, enz., vgl. §259, JScmba kan niets anders dan zulk een verbaal substantief

zijn, wal de vorm reeds aanwijst, vgl. § 154. Op dezelfde wijze is Ie verklaren de uitdrukking :

kangampu mbölo-mbölo: z. v, a. duizendmaal verschooning.

§ 55. Hel hierboven besproken weglaten van ma kan alleen plaats hebben, zoo het

grondwoord een kwalificatie!" werkwoord is, en dus de met ma afgeleide

vormen met ons attributief gebezigd adjectief overeenkomen, nooit kunnen

verbaal adjectieven als: manljuwu, gewond; maiha, bedorven; mamade, dood,

zonder ma voorkomen, evenmin als de overige, hetzij van transitieve of

intransilicve werkwoorden afgeleide deelwoorden, uitgezonderd in enkele, vrij

zeldzame samenstellingen, als bijv. doü mpanga, dief, enz., vgl. § 157. Evenmin

kan een deelwoord, waar het in plaats van een nevenzin optreedt, ma verliezen,

zonder tevens geheel hel karakter van een deelwoord Ie verliezen. Wel

treft men constructie's aan als de volgende : ede-ra mbeï kai-na parenla, kau

lao Veto, daarop gaf hij bevel, bevelende hen (om hen) te gaan binden (60.8);

na-lao-ra di amba, waa talima lolu mbuwa, hij ging naar de markt, mede-

nemende (en nam mede) drie granaatappels (25.10); ede-ra kalondo ro kalei

kai, waa di asi, daarop bracht men (de kooi) naar beneden en droeg haar,

haar naar het paleis brengende ( = en droeg haar naar het paleis) (49.11),

en zeker zou men hier evengoed makau (zie een der voorbeelden in § 44)

en mawaa kunnen bezigen, doch zijn kau en waa hier geen deelwoorden

maar verbale substantieven, welke constructie dikwijls in plaats van de

parilcipiale gebruikt wordt. Men vergelijke slechts volgende voorbeelden

:

ede-ra pdhu ra-parenta ruma-ku, kau-na waa sura, dit is de gedaante van

wat door mijn heer bevolen is, (aldus heeft mijn heer bevolen) om een

brief te brengen (76.59); mandinga labo parenla ruma-ta labo ama-ro-duwa

labo pasiki, kau-na lao tonggu weya kapa sangadji, terwijl de vorst tevens

beval aan den ama-ro-duwa en den pasiki (twee hofbeambten) om het

schip van den vorst te gaan bewaken (59.29); ede mpara tjuwa dula-n,

waa-na sdhe-na di uma-na, daarop keerden zij terug, hunne buffels naar

huis brengende (en brachten hunne buffels naar huis). Hier zijn kau-na,

en waa-na door den genitief van het persoonlijk voornw. derden persoon

duidelijk als subst. gekenmerkt, vgl. voorts § 245 volg. Deze substantief-

constructie kan steeds gebezigd worden in de plaats van het deelwoord,

wanneer dit de plaats van een nevenzin vervult. Voorts pleegt men

uitdrukkingen als ons: al glimlachende, al weenende, te omschrijven door

den nominalen vorm van het werkwoord, in samenstelling met het adverbium

salaho (tevens), voorafgegaan door de praepositie labo (met, benevens) : nljambe
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kat ba ina doü siwe ede labo saröme salaho-na, de moeder van het meisje

antwoordde al glimlachende (27.39); nggahi kai ina-na labo nangi salaho-na, de

moeder sprak al weenende (65.4). Ook labo (labo-hu, mandinga labo en

mandinga labo-ku) alleen voor den nominalen vorm van een verbum, dient

dikwijls ter omschrijving van een participium in zulke zinnen, waar wij

terwijl, tevens, bezigen: na-luu ngdro-ra del ade dobu ede labo wonto-na peda-n,

hij ging in het suikerriet en trok daarin her- en derwaarts met het trekken

van het zwaard (zijn zwaard tevens trekkende ; terwijl hij te gelijk zijn zwaard

trok, 26.10): na-kabengke-ku weki-na labo-ku nenli-na rii uma-na mandinga

labo nangi kanggilja-na, zij hield zich stijf, terwijl zij den huisstijl vastgreep

en tevens weende en jammerde (52.11).

§ 54. De actieve deelwoorden met ma, afgeleid van verbale woorden, zoowel van

transitieve, intransitieve, als van kwalificatieve beteekenis, kunnen ook als

praedicaat optreden. Het deelwoord wordt zoodanig gebezigd in plaats van

het gewone verbum finiUim, vgl. § 228, indien het subject een bijzonderen

nadruk krijgt, wat wij voldoende door het accent kunnen uitdrukken, maar

waarvoor in het Bimaneesch, dat evenmin als de verwante talen, het rede-

accent kent, eene afzonderlijke constructie moet bezigen: mu-kau-ku lao landa

weki-mu, pala ljumpu-kai-na nggömi malao landa nami, gij gaafl (ons) bevel

u te gaan verkoopen, maar ten slotte verkoopt gij ons (41.18, (zonder nadruk

op gij, zou het zijn: mu-lao landa nami); peya di ai wakatu kalei ba ita,

lamada makau-na, enz., wanneer gij zult onderwijzen, dan zal ik bevelen, enz.

(72.23), (zonder nadruk : ku-kau of ku-kau ba lamada); köne na-èda-ku ba mada-na,

ade-na pala mambuda, al zien zij het met hunne oogen, zoo is hun hart toch

blind (zonder nadruk: na-mbuda ade-na, 86.10). Treden twee synoniemen als

praedicaat op, dan behoeft ma alleen voor het eerste deelwoord geplaatst te

worden (vgl. § 48); 'amal-mu ede daa maraka ro tjiki, uwe goede werken zijn

ontoereikend en onvoldoende (83.13). Hoe dikwijls dergelijke construclie's

ook aangetroffen worden, toch schijnt dit praedicalief gebruik der deelwoorden

in het Bim. oorspronkelijk niet in zwang geweest te zijn, ten minste niet op boven-

genoemde wijze. Men kan namelijk vóór ieder praedicatief optredend deelwoord

hel hulpwoord ndai (nee) bezigen, zonder eenige verandering in de beteekenis,

en de functie van ndai schijnt hier geen andere te zijn, dan om van het

deelwoord een substantief te maken met de beteekenis van dat, wat (hij, die)

en wal het werkwoord verder uitdrukt, zoodat nahu (ndai) malao eigenlijk

beteekent: ik (ben) het, die gaat, vgl. de volgende §. Het gebruik van

het actieve deelwoord alléén als praedicaat, meen ik dan ook, dat uit genoemde

constructie met ndai, ontstaan is. Het nadere hierover, alsook over het

praedicatief gebruik der deelwoorden in het algemeen, zie bij ndai § 102.
Aanm. De deelwoorden in liet Bim. kunnen dus niet dienen, om onze praedicatief gebezigde deelwoorden

weer te geven, daarvoor moet men gebruik maken van het woord wunga (met volgend verbaal

substantief), dat eigenlijk «juist met iets bezig zijn ' beteekent (vgl. Mal. en Jav. lagi), ina-na

wunga medï-na, de moeder was juist bezig te spinnen, de moeder was spinnende (17.14).
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§ 55. Elk actief deelwoord met ma, afgeleid van een verbaal grondwoord of van

een, reeds met ka afgeleid, verbum, kan bij de werkwoorden : wdra (zijn); mbölo

(veel zijn) en eenige andere, als subject, dus als substantief optreden met de

beteekenis van dat, wat (hij, die) en wat het grondwoord aanduidt : ai-na wdra

malapa-na oi ede, niet zij dat, wat het water afhoudt (laat er niets zijn

wat het water afhoudt, 11.11); wdra mangupa limba tjina-na, wdra mangupa

(imba awa toi-na, er waren, die (= sommigen) zochten het lijk van hun broeder,

er waren, die (= sommigen, anderen) zochten het lijk van hun oom (79.54);

ma-mbolo maponggu, velen zijn of worden zij, die ziek zijn (velen zijn of

worden ziek 14.4). Ook hier is, indien twee synoniemen als subject

optreden, ma bij het eerste deelwoord voldoende: wdra mpara madadju ro hau

ade, er zijn er, die lui en traag zijn (sommigen zijn lui en traag). Ook

hier echter moet het hulpwoord ndai als verzwegen beschouwd worden (vgl.

de vorige §) men zie § 109.

§ 56. Heeft evenwel zulk een actief deelwoord met ma tot grondwoord een kwali-

licatief werkwoord, dan kan het geheel en al als een substantief gebezigd

worden, in de beteekenis van » dat, wat en wat het grondwoord verder uitdrukt"

en kan dan dikwijls weergegeven worden met ons adjectief als substantief

met het onzijdige lidwoord gebezigd; zeer zelden stellen zij een persnon voor:

ndai makatarowa-na marindi, om te verlichten het duistere (92.16): kafaralu-ku

mafaralu ro kasuna-ku masunait), als verplicht beschouwen dat, wat verplicht

is en als verdienstelijk beschouwen, wat verdienstelijk is (11.4); tjengga-ku

mafaradlu labo sunnal, onderscheidt wat verplicht en wat verdienstelijk is

(95.1, vgl § 48); doü malowa-ra tjengga malaho ro maiha, iemand die het

goede en kwade kan onderscheiden (11.10); paki-pu maiha, weha-pu au-du

malaho, werp weg, wat slecht is, neem al wat goed is (105.21); pdhu-naune

santika mabura dolu djanga, het ziet er uit als het wit van een kippenei

(10.22); mataho sara na-waü mpara taru-tehe mantjihi sara na-waü-ra

santjihu, het goed is ongelijk (slecht) geworden, het juiste is met hoeken

(d. w. z. onjuist) geworden (99.14 en 16); ai-na rupe-rape-mu dei masawai, stort u

niet doldriftig in het slechte (13.8); na-lampa-si di manira ro makalau, als

hij ging door het schoone en kale (waar het schoon en kaal of onbegroeid

was, (42.54); èse mamango, op het drooge, op den vasten wal, aan land, bijv.

(66.21). Is het grondwoord geredupliceerd, dan kan het subst. weergegeven

worden door: iets, met het adjectief in genitivo (bijv. iets goeds); weha-pu,

wdra-si èda-mu makala-kala ngganga, neem iets roodachtigs, als gij dat ziet

(54.10); ede-ra nggdhi nggömi döho mpa makau weha kadale malani-lani, dit

hebt gij gezegd: (namelijk) om bij voorkeur iets zwaars te nemen (55,59):

qiyds mpudu dei makalai-lai, analogie zij er (naar analogie worde er gehandeld)

ten opzichte van iets anders (84.1). Malanfa, eigenlijk: het witte, wordt

gewoonlijk gebruikt in den zin van: wit goed, wit katoen : ede-ra lao ntjonggo

kai-na malanta doü ndai tembe-na, daarop ging hij wit goed van iemand leenen,
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om hem tot saroeng te dienen (24.40): ampo na-wira weya-ku malanta, na-tala

mena-du èse wawo malanta pingga ro piri, daarna spreidde zij een stuk wit

goed uit, en schikte daarop de schalen en borden (44.29). Het eenige mij

bekende woord, dat ook een persoon kan voorstellen is: makalai, hij, die een

ander is, een andere, bijv. muslahil kidi labo-na makalai, het is onmogelijk

dat Hij (God) bestaat met een ander (6.4. v. o.); zoo ook in de uitdrukking:

makalai — makalai, de een — de ander, sommigen — anderen.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat deze substantieven zoowel als subject

in het algemeen (vgl. § 55), als direct object en na eene praepositie kunnen

gebezigd worden; in genitiefbetrekking tot een ander subst. kunnen zij

evenwel niet staan, aangezien zij dan niet van attributief gebezigde adjectieven

zouden te onderscheiden zijn, (uitgezonderd malanta; bijv. sabune tjoi-na

malanta ede, hoeveel is de prijs van (kost) dit stuk wit goed?

Na sa-mena-na, wat vormelijk een substantief is, zoodat een daaropvolgend

subst, in den genitief moet staan, zoo ook na sa-niki-niki-(na) en bè-bè-na

kunnen zij evenwel gebezigd worden: sa-mena-na mawadjib, al wat verplicht

is (6-23, v. o.); sa-mena-na masaki, al wat niet schoon, (met onkruid en

begroeid) is (92.16).

De functie van praedicaat plegen deze substantieven alleen dan te vervullen,

als het subject een bijzonderen nadruk heeft en dus vooraan staat, over welke

constructie reeds in § 54 gesproken is : zonder nadruk op het subject, in welk

geval een ander substantief, als praedicaat optredende, vooraan staat, bijv.

kajir nggömi, een ongeloovige zijt gij, vgl. § 154, zou men hier niet het subst.

met ma, maar het finiete werkwoord van denzelfden stam bezigen. Indien

een subst. met ma in eene meer concrete beteekenis, als bijv. het bovengenoemde

matani-tani, iets zwaars, als praedicaat optreedt, treft men nog eene bijzondere

constructie aan, gelijk men uit het volgende voorbeeld zien kan: ake-ku,

ngau-na, kau-na weha matani-tani, dit is wellicht dat zware, wat zij bevolen

hebben om te nemen, (33.37); het bijzondere hiervan is, dat het lijdend

deelwoord kau-na weha (hier, zooals meermalen, het lijdend deelwoord van

den tegenwoordigen tijd in de beteekenis van dat van het perfectum, vgl.

§ 51) in plaats van, zooals gewoonlijk achter, vóór het bepaalde woord slaat.

Dit geschiedt klaarblijkelijk daarom, dewijl men bij ake-ku matani-tani, hel

eerste zou denken aan de beteekenis: dit is zeer (of eenigszins) zwaar, en

letterlijk beteekent dus het bovenstaande voorbeeld : dit is dat, wat door hem

bevolen is te nemen, het zware ; zoo ook: ake-ku, kira-ku, raa-nggahi-na mabura-

bura aka-n de, dit is, naar ik meen, het gezegde, het witte van zooeven (dat

witte, waarvan zij gesproken hebben, 34.3).

Buitendien kunnen ook de actieve deelwoorden met ma van wdra, zijn, en

nlau, bezitten, hebben, (in eene samenstelling als : nlau eli, geluid geven, klinken)

op bovengenoemde wijze als substantieven gebezigd worden: na-nlau eli-ra

mantau eli, wat geluid had, gaf geluid (77.13), vooral na: sa-mena-na, sa-niki-niki;
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m-niki-niki mawdra, al het zijnde, al het bestaande (6.12. v, o.); sa-niki-niki

manlau eli, al wat geluid heeft (26.27). Ook het deelwoord van wali, wat

wij door »niet" moeten vertalen, maar eigenlijk wel » niet zijn" zal beteekenen,

vgl. § 266, wordt op dezelfde wijze gebezigd: doü manggdhi mawali wdra

labo pdhu, iemand, die zegt dat, wat niet met eene gedaante is( iemand, die

ijdele praatjes gebruikt, 81.3).

Aanni. Geheel onderscheiden van dit. als zelfstandig suhstantief optreden der deelwoorden, is natuurlijk

het geval, wanneer het bepaalde substantief eenvoudig verzwegen is, als bijv. in het volgende:

mu-neè sara ngdha sdhe, sambele-pu maloi-toi-ni! Ntjambe kai ba rido-na: sdhe toi ake

wali mpore-na, manae ede mampore. indien gij buffels wilt eten, slacht dan kleine! De

schoonzoon antwoordde: deze kleine buffels zijn niet vet, (maar) die groote zijn vet (28.31);

wdra ana-na lolu mbuwa mime ntjau, masasae tangdra kai madi-woha tangdra kai

madri-dri pöda tangdra-kai, enz., hij had drie kinderen, altemaal zoons, de oudste

werd genoemd (heette) . de middelste — , en de jongste (55.7).

§ 57. Onze infinitief, afhangende vaneen ander werkwoord, wordt in het Bimaneesch

in afwijking van de verwante talen, niet door den vorm met ma, maar door

het verbale subst. uitgedrukt, bijv. nggdra la-nee sara èda, indien gij wilt

zien (3,15); wati romo ngawa-na taho, (de ziekte) wilde volstrekt niet beter

worden (58.15); wali disa-ku horu, ik durf niet te helpen (37.2). Later zal

hierover uitvoeriger gesproken worden, (vgl. § 243), volledigheidshalve zij

hier alleen het volgende aangeduid. In bepaalde gevallen bezigt men, indien

hel onderwerp van het tweede werkwoord als substantief of als volledig

voornaamwoord onmiddelijk vóór het tweede werkwoord geplaatst wordt,

den vorm met bet prefix ma, in plaats van het verbaal substantief: wali-du

ivaü-ku nahu makiri iveki, ik kan mij niet meer omkeeren (19.9), (daarentegen

wali-du waü-na köne kiri weki, hij kon zich zelfs niet meer omwenden,

ibid. 1); wddjib di ila mabae kai ade, het is verplicht voor ons, om te weten

(6.19. v. o.) ; (daarentegen : wddjib ndeu-na mpa nd'ai, het is slechts verplicht, dat hij

zich baadt (93.8. v. o.); wali lowa-na ana ruma-ruma maweli enz., de prinsen

kunnen (mogen) niet koopen, enz. (15.36), (daarentegen : lamada ake wati lowa-ku

hm, ik kan niet opstaan, 24.18).

§ 58. Het praefix ma kan behalve voor verbale woorden, ook voor andere

woordsoorten gebezigd worden. In de eerste plaats voor substantieven of

samenstellingen van een substantief met een ander woord. In waarde slaan

deze afleidingen gelijk met de van kwalificatieve werkwoorden afgeleide

deelwoorden ; zij worden evenwel alleen attributief gebruikt. Voorb. ngdra

masangadji, vorstelijke naam (van sangadji, vorst (61.20); rawi malako, een

hondsche handelwijze (van lako, hond, 30.30): kalo malunde-lunde, pisangs aan

trossen zijnde, pisangs, tros aan tros (van tunde, tros, 65.42); doü mamada

nowa, wichelaar (van mada, oog en nowa, helder, 64.6). Van sae, oudere

broeder en dri, jongere broeder, vormt men met ma en verdubbeling: masasae

(madri-dri), bijv. 26.8. v. o. en 28.8.

Weglating van ma heeft gewoonlijk niet plaats, om de duidelijke reden,

dal anders het adjectief niet van een subst. in genitivo te onderscheiden zou
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zijn, voor: doü mamada nowa kan men evenwel ook zeggen: doü mada nowa

(64.24). De woorden móne (mannelijk) en siwe (vrouwelijk), welke wel

oorspronkelijk als substantieven te beschouwen zullen zijn, vormen gewoonlijk

eene samenstelling met het voorgaande subst : wdra tolu-n ana möne-n, zij

hadden drie zoons (26.8. v. o.); ada siwe-na, zijne slavin (17.7); alleen

wanneer er de nadruk opvalt, krijgen zij ma voor zich: sa-mena-na islam

mamöne ro islam masiwe, alle geloovigen, zoowel mannen als vrouwen (6,24. v. o.).

Maweki ntjau, naakt (uit weki, lichaam en nljau, enkel, alleen) maakt daarin

eene uitzondering op het bovengezegde, dat het ook als bepaling van een

praedicaat, als praedicaat, enz. kan gebezigd worden : lolu-na doü möne mambadju-

na, maweki nljau mena, drie mannen moeten het stampen, allen naakt [zijnde]

(4.20). Als verbaal substantief treedt weki ntjau op (88.19) alsof het een

kwalificatief werkwoord ware.

Men bezigt ma ook dikwijls voor een substantief dat als appositie bij een

ander subst. staat: mjambe kai ba dri-na mapasiki, daarop antwoordde de

jongere broeder, de pasiki (soort hofbeambte, 59.57) ; nggdra wdra-sa doü

manggeya, indien er een vampyr is (14.19. v. o.) ; (nggeya is subst. en bet. vampyr).

Het eerste subst. schijnt zelfs weggelaten te kunnen worden: da ndai marongga-

ku nekeka èla ro doü nahu masangadji doü mabitjdra doü

maqddli, mogen niet later tot mijn volk komen, vorsten rijksbestier-

ders rechters (94.36), masangadji staat hier voor doü masangadji,

gelijk uit het volgende duidelijk te zien is. Zoo zijn ook te verklaren de

uitdrukkingen: ai mangadi, nacht, Mal. hari malam (ngadi = malam), ai marai,

ochtend, enz.

§ 59. Voorts wordt ma ook voor telwoorden, geplaatst: ompu maduwa-n aka-n

de, de genoemde beide oude lieden (43.42); au-au-du masaori-ori pdhu

malösa watu nljai maduwa mbuwa, alles, wat het ook zij, wat door de twee

wegen uitkomt, (8.39); oi matolu mbuwa pdhu ede, de drie soorten van vocht

(4.26), bunga masabuwa ake, deze ééne bloem (72.35). Masabuwa kan ook

voor het substantief geplaatst worden: sa-buwa rupiya na-mbeï-ku wei-n,

masabuwa rupiya na-wii-ku di ade pöo, een gulden gaf hij aan zijne vrouw,

de eene (= de andere) gulden legde hij in de holle bamboe (24.5., vgl. ibid.

reg. 4): na-lao-ra raho masa masaralu arupiya, zij ging vragen om de honderd

gulden (welke haar beloofd waren, 52.37, vgl. 41.40) : kakidi paruga maralu-ratu,

honderde loodsen oprichten (79 9); doü mapila-pila mpuru riwu labo sangadji

kabala-na mampuru-mpuru, verscheiden lienduizenden van menschen, alsook

onderhoorige vorsten bij tientallen, (63.15); lao sambele ro ngdha-pu sdhe

ndoi ndai-mu maupa mbuwa lima mbuwa sa-nai, ga vier of vijf buffels van je

zelven per dag slachten en opeten (29.19).

De enkelvoudige eigenlijke telwoorden krijgen zelden ma, men zegt bijv.

ada pasaka-ku upa-n ede, mijne vier geërfde slaven, en niet; maupa-na (vgl.

40.19, volg.). Uitgezonderd het geval, dat een getal met volgend substantief
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als appositie na masa (geld) staat, (een voorbeeld hiervan zie boven), of wel

eene praepositie voorafgaat (zie beneden) is mij ma alleen voor duwa-n (beiden)

bekend, wat toch ook meestal zonder ma gebezigd wordt: ana-na duwa-n ede,

hunne beide kinderen, (bijv. 65.20). Ook is ma bij de andere geenszins

noodzakelijk, bijv. bè-bè-na mpara malösa walu ntjai duwa mbuwa, al wat door

de twee wegen uitgaat (11.18, vgl. boven); bakai-ku sdhe ake sa-buwa, waar

is één van deze buffels? (28.28); bune santika masa saratu arupiya, wat de

honderd gulden betreft (51.54, vgl 55.7); ratu-ratu-na doü, honderde

menschen (50.2).

Het praefix ma wordt ook voor telwoorden geplaatst, welke het eerste lid

van eene bezittelijke samenstelling uitmaken : sdhe masambaa umu-na, een

éénjarige buffel (15.12); doü masabuwa ma ro ama, menschen, die één vader

en moeder hebben, broeders van denzelfden vader en moeder (60.27). Ook

hier kan ma bij attributief gebruik weggelaten worden, bijv. ilo UU duwa

djari ndru-na, eene waskaars van twee vingers lengte (54.55); wordt het subst.

in dit geval ook nog bepaald door den genitief van een persoonlijk voor-

naamwoord, dan wordt dat aan het subst. gehecht: ilo UU-na duwa djari

ndru-na, de (bijbehoorende) waskaars van twee vingers lengte (4.5).

Wanneer een met sa (één) samengesteld woord of wel een telwoord,

hetzij al of niet door een substantief gevolgd, door eene praepositie wordt

voorafgegaan, wordt gewoonlijk het prefix ma gebezigd: di ade masambaa,

in één jaar, per jaar (8.5); di ade masanai-nai, eiken dag (55.11); na-taho

lalo mpa di ade masadoü-doü-na, hij was in één oogenblik beter (61.18);

ede mpara ndai rawi-na di masandru-ndru-na ntjai, zoo deden zij over de

geheele lengte van den weg (78.15); óne-na ba masapóku tjihu ro masamore

doü, het nut van één pöku tjihu (eene maat van de lengte van de hand tot

den elleboog), en één more doü (eene maat van de breedte van het lichaam

en één arm), is, enz. (14.4); di ade mapidu nai mpabuwa-ku tjumpu-na, in

zeven dagen moet het af zijn (22.1) ; nahu maljöla-na kai maduwa ralu ringgi,

ik zal het betalen met 200 rijksdaalders, (55.6); tjola döho-pu kai mapidu

reya sa-buwa, betaalt ze met zeven reyalen per stuk (29.29) ; di ade matolu-n

ede, onder deze drie, van deze drie (personen, 61.15 v. o.).

Hoewel ma gewoonlijk in dit geval gebezigd wordt, is het gebruik van dit

prefix toch niet noodzakelijk, men kan ook zeggen, bijv. di ade sa-mbaa, per

jaar (9.9 v. o. en ibidem 5 v. o.).

De woorden sa-ori-ori [pdhu) »het een of ander" en sa-niki-niki(iia), »elk"

plegen meestal met het praefix ma gebezigd te worden: di masaori-ori pdhu,

in het een of ander (6.5 v. o.); au-du masaori-ori pdhu supu, de eene of andere

ziekte, welke het ook zij (7.59); ai-na wdra-na masaori-ori pdhu, dal er niet

het een of ander zij, enz. (8.52); airuma-e,wati-dawdramadawdra,masaniki-niki

mantau eli, o heer! er is niets, wat er niet is (niets ontbreekt er), al wat

geluid heeft (elk muziek instrument) is er (25.22); masaniki-niki doü ndai

VERH. BAT. GEN. XLVI1I. 6
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maparenta-na, (zoodat) elkeen het bevelen geeft (51.2); dei masaniki-niki-na

pamóka, op eiken zolder (91.34); wederom kan men evenwel zeggen:

au-du sa-ori-ori pdhu, bijv. 10.10; di sa-niki-niki rasa, in elk land, bijv.

59.5; ook voor sabune-bune-du of sabune-du, bijv. in de uitdrukking sabune

{-bune)-du ntoi-na = het Mal. beberapa lama-nja, vindt men nu en dan,

ofschoon zeldzamer, ma gebezigd, bijv. (26.11; 37.41). Na een subst. heeft

sabune-bune meestal het prefix: doü masabune-bune mböto, verscheidene

menschen (19.26).

§ 60. Ook sommige bijwoorden en voorzetsels kunnen met het prefix ma als adjectieven

gebezigd worden : doü siwe mabune-tji ndai ngupa, hoedanig eene vrouw (wat

voor eene vrouw) moet gezocht worden? (van bune of bune-tji, hoe? 32.23);

dunya masadoü-na (of masadoü-doü-na cf. 103.7), de wereld, die slechts één

oogenblik bestaat (van sa-doü-na, oogenblikkelijk, aanstonds, 92.15); sjaral-na

maaho-pu ba weha oi, de voorschriften, welke (opgevolgd moeten worden) vóór

het nemen van het water (van aho-pu, vóór, 11.10); bè-bè-na mpara madri

mai ba ede, al wat daar builen is (9.15 v. o.) ; madiwoha, middelste, van di

woha, in het midden. Meestal treden deze woorden met ma alleen attributief

op, zij kunnen evenwel ook op andere wijze gebezigd worden en wel als subst.

op dezelfde wijze als de deelwoorden met ma, afgeleid van een kwalificatief

werkwoord, bijv. mabune wdli-lji ndai weha, iets hoedanigs moet genomen

worden? (53.40). Attributief gebezigd kunnen juist deze woorden ook zonder

ma gebruikt worden, bijv. sumpu awa-na ba naraka, het benedenste einde der

hel (87.17, awa, beneden, als praep.: onder).

Voorts is omtrent het gebruik van ma bij deze woordsoorten nog het

volgende te vermelden.

Van de woorden nljewi (overtreffen), nijoki (lastig, hinderlijk zijn), lai

(verschillend zijn) en wantju (overtreffen), worden bijwoorden gevormd met de

beteekenis van «zeer, erg", welke met het werkwoord, eene samenstelling vormen

(vgl. § 259, vgl.) en steeds het prefix ma hebben : na-balu mantjewi-ku, het

is (was) zeer geurig (5.6); na-ndiha mantjöki-ku nika dri nggömi ede, het

huwelijksfeest van uwen jongeren broeder was erg druk (26.26); na-dihi

manljóki-ku ade-ku, ik was erg verheugd (20.50); na-nata malai-ku iyu-ku, het

was bijzonder scherp voor mijn gevoel (75.6); na-ddra malai-ku, ade-ku, ik heb

ergen honger (45.22); mawanlju mböto doü, zeer veel zijn de menschen (velen

zijn er, 97.7) ; mu-tani mawantju-ku ba suu-mu-mu dosa, gij zult zeer zwaar

zijn, dewijl gij de zonden draagt (87.57). (In plaats van mantjewi en mawanlju

bezigt men dikwijls die constructie, waarbij het werkwoord den vorm van

een substantief aanneemt, vgl. § 245, vlg.). Geen ander als adverbium gebezigd

woord, heeft in samenstelling met het werkwoord ooit het prefix ma, ook

niet de met bovengenoemde bijwoorden synonieme woorden poda (waar, juist

en als adverbium ook: zeer) en ipi. Ook buiten samenstelling heeft het

bijwoord nooit ma, uitgezonderd alleen : maai ake, heden, nu, van ai, dag en
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ake, deze: maai ake wdra nggadu-na sura, nu heeft hij een brief gezonden

(75.57); maai ake ku-sanggapi wega-ku edi toi-m ake, nu zal ik uwe teenen

afknijpen (28.24); voorbeelden zijn passim in de teksten te vinden; men

kan evenwel ook het woord, zonder ma, als bijwoord bezigen, bijv. ai ake

wati-du lowa-la kateï lamada, nu kunt gij mij niet meer onderrichten

(75.21). Een geheel ander geval is het natuurlijk, dat een losstaand bijwoord

een adjectief wordt, wanneer het werkwoord een formeel substantief wordt,

bijv. lampa ro rai kai-na marötji-rötji, (daarop geschiedde) zijn loopen en

vluchten, wat zeer snel was = daarop vluchtte hij zeer snel heen (25.24).

Op te merken zijn nog de bijwoordelijke uitdrukkingen bestaande uit het

voorzetsel kai en het actieve deelwoord met ma : kai daa mantiri, op onjuiste,

onrechtmatige wijze (9.17 v. o.); kai matjili, in het verborgen, in het geheim

(58.8) ; klaarblijkelijk heeft men hier te doen met als substantieven optredende

deelwoorden, vgl. § 56. Ook worden deze uitdrukkingen gevormd van verbale

woorden, welke met sa samengesteld zijn, bijv. kai masapöda-pöda, in waarheid

= het Mal. sasungguh-nja (9.2 en 7) ; of kai masapoda-pöda-na, bijv. kanggdhi-pu

kai masapóda-pöda-na, spreek uit naar waarheid! (64.15); nahu-ra nee

mainga-mu kai masawaü-waü, ik zal u helpen uit alle macht (zooveel ik

kan, 57.18; sa-waü-waü van waü, kunnen; (vgl. ook § 59). Eenigszins

vreemd is het gebruik van eene dergelijke uitdrukking in volgende zinsnede:

wdra wei nggömi mamai dra nahu mawaa parakdra ba supu raa-lambo ro boe

ba nggömi kai madawdra sa-ori-ori pdhu ntjdra-na (52.25). De beteekenis is

duidelijk genoeg: uwe vrouw is hier bij mij gekomen om eene aanklacht

in te dienen, dewijl gij haar geslagen hebt, terwijl zij volstrekt geen schuld

heeft ; men zou hier evenwel verwachten : labo daa wdra-na ntjdra-na, met

het niet zijn van hare schuld = terwijl zij geen schuld heeft ; terwijl men

kai madawdra enz. op zichzelf beschouwd, naar analogie der andere

voorbeelden, zou moeten vertalen met: op schuldelooze wijze. Mij schijnt

het toe, dat de uitdrukking eigenlijk onjuist is en aan verwarring haar

ontstaan te danken heett ; kai en labo toch zijn als praeposities in vele

gevallen van gelijke beteekenis, mawdra kan, evengoed als bijv. mantjihi, als

substantief optreden (vgl. § 56); naar analogie van eene uitdrukking als kai

daa mantiri, vermeen ik, dat kai madawdra gevormd is voor labo daa wdra-na,

waarvan het de beteekenis behouden heeft.

Volgende voorzetsels hebben dikwijls het prefix ma, nam : saraka, hampa,

labo, kai, hampa en dei (dit laatste echter zeldzaam), bijv. na-nuntu weya-du

wolu lampuu waü-na masaraka tjumpu-kai-na, hij verhaalde hem van

af het allereerste begin tot aan het einde (58.55); watja-ku rima bali bae

mahampa tjihu, beide handen wasschen tot aan den elleboog (8.55); lumba-ku

sena mahampa wöo, terwijl ik door den dauw waad tot aan de keel, (109.2);

sdra-na ana malabo ina ro ama, het gedrag der kinderen jegens hunne ouders

(9.1); (tudu) makai penla rima, aanraken met de palm van de hand (8.42).
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Een voorbeeld van madeï vindt men 106.8 en 9, v. o. Labo met het prefix ma,

is meer in gebruik als voegwoord, in de beteekenis van : benevens, enz., terwijl

het woord zonder het prefix, meer als voornaamwoord optreedt. Het bezigen

van ma voor saraka vereischt bijna geen verklaring ; oorspronkelijk toch is het

een verbale vorm, atgeleid van raka, bereiken (vgl. § 152), en ma vervult hier

dus eigenlijk de gewone functie van er een deelwoord van te maken; dit

zelfde geldt van ma voor dei (oorspronkelijk = het Mal. dalam); hampa is

thans, behalve als praepos., in gebruik als subst. met de beteekenis van

«grens", waarschijnlijk echter zal de oorspronkelijke beteekenis van het

woord wel verbaal geweest zijn. Kai en labo zijn thans alleen als voorzetsels

(het laatste ook als voegwoord) in gebruik, maar het vermoeden ligt voor de

hand dat zij oorspronkelijk ook verbale beteekenis hadden, en ma dus ook

hier dezelfde functie vervult als voor saraka. Wat labo betreft, wordt

dit bevestigd, doordien het in: doü labo-na, zijne volgelingen, in samen-

stelling met een substantief voorkomt. De praepositie's di en ba krijgen

het prefix nooit.

Voorts komt het prefix ma nog voor in de uitdrukkingen : makenlo mpara

ba ede, daarna; mandede wdli, zoo ook, mandinga labo, en daarbij, tevens.

Makento enz. zijn hierin als substantieven gebezigde deelwoorden, zoodat de

uitdrukkingen eigenlijk beteekenen : dat, wat achter of later is dan dit ; dat,

wat ook alzoo is ; dat, wat te zamen is met.

§ 61. Een enkele maal wordt het prefix ma gebezigd voor een woord, dat blijkbaar

in passieven zin gebruikt wordt, bijv. döo-na mangdha ba bedt toi hela-na

bente, de afstand, welke door eene buks gegeten wordt (zoover eene buks draagt)

moeten de tusschenruimten tusschen de bentings zijn (12.8 v. o.). Men houde

hierbij in het oog dat, zoover eene buks draagt, eigenlijk wil zeggen : zoover

eene buks kan dragen, wat in Bimaneesche woorden uitgedrukt, is : de afstand

welke te eten is door eene buks, zoodat mangdha in den zin gerundieve

beteekenis heeft. Ditzelfde geldt van alle andere mij bekende voorbeelden,

namelijk : doü möne ro doü siwe mangdha ba sura nika, een man en vrouw,

die te eten zijn door het huwelijksschrift = die met elkander huwen kunnen

(8.42) ; supu madangdha ba loi, eene ziekte, welke niet te eten is door

geneesmiddelen (welke door geneesmiddelen niet te verdrijven is, 5.12);

ede-ra ia kai-na rido-n ede: matongge ba doü, maranda ba doü, matöta kamubu

ba doü, daarop schold zij haar schoonzoon uit: (jij) die door de menschen

de tongge (soort strafwerktuig) moest omgedaan worden, die door de menschen

voortgesleurd en fijngehakt moest worden (50 16). Dit is aldus te verklaren

:

de woorden ngdha, enz. hebben hier de waarde van subst. (vgl. het hoofdstuk

over ndai.), en bepalen het voorafgaande subst. bij wijze van appositie;

deze subst. zijn nu op de wijze behandeld als in § 58 vermeld is, wat hier

mogelijk is, dewijl door het volgende ba, eene verwarring met den actieven

vorm niet te vreezen is. Vergelijk ook § 130, Aanm.
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62. Aan het einde van dit hoofdstuk is het de geschikte plaats, om over een

anderen grammaticalen vorm te spieken, welke door geen prefix gekenmerkt

is en moeielijk op eene andere plaats behandeld kan worden, namenlijk : het

tegenwoordig lijdend deelwoord (participium praes. pass.). Om dit deelwoord

uit te drukken, bezigt het Bim. den nominalen vorm van het werkwoord,

waarvoor in deze taal het stamwoord optreedt (of wel het stamwoord met

het prefix ka), terwijl de agens uitgedrukt wordt door den aangehechten

genitief der persoonlijke voornaamwoorden of wel door een volledig voornaam-

woord of substantief, voorafgegaan door ba. In vorm is deze constructie

alzoo niet te onderscheiden van andere, waarin het werkwoord in den vorm

van een substantief optreedt, waarvan wij reeds tevoren eenige voorbeelden

gezien hebben; het verschil in beteekenis is alleen uit den zin op te maken,

slechts wordt de agens zeer zelden verzwegen, wanneer de vorm als deelwoord

gebezigd wordt, terwijl dit in andere gevallen zeer veelvuldig plaats heeft.

Deze deelwoorden worden gebezigd: ten eerste tot bepaling van een subst.,

enz. wanneer wij een zin met een betrekkelijk voornaamwoord en volgend

passief werkwoord gebruiken, of wel wanneer bij ons dit betrekkelijk

voornaamwoord als object fungeert, in welk geval ook de verwante talen,

gelijk bekend is, passieve vormen moeten bezigen. Ten tweede wordt dit

deelwoord na een praedicaat gebruikt, wanneer wij ook zulk een deelwoord

bezigen kunnen, maar dit gewoonlijk vervangen door een nevenzin, beginnende

met: als, terwijl, enz. en volgend passief werkwoord, of wel door een

dergelijken nevenzin, waarvan het subject van den hoofdzin, het object is.

Tjoü mantau mbeè ngèna-m ede, wie bezit die geiten, welke door u gehoed

worden (van wien zijn die geiten, welke gij hoedt? 17.15); wara dja ada

pasaka upa doü-na mai waa-ku di ndai-mu, er zijn vier erfslaven, welke ik u

kom brengen, (mai, komen, vormt in het Bim. met een volgend verbum, meestal

eene samenstelling, welke, als dit tweede verbum actief is, ook in het passief

kan gebezigd worden, 40.12); bakai-tji iyu-ku woü manusiya iyu ba nahu,

waar ruik ik toch die menschenlucht, welke door mij geroken wordt (68.56);

mundo mpara mada-na, ntanda batu-na dei raa-rawi rampa weya ba doü,

hunne oogen zijn wijdgeopend, terwijl zij hetgeen gewerkt is (d. w. z. hunne

goede werken) nastaren, wat hun door de menschen ontrukt wordt (84.6);

na-èda-du nasi mamböto mapahe uta di ade möti pahe ba lènga-na makalai,

hij zag, dat verscheidene vogels, welke visschen in zee aanvielen, door andere

makkers van hun (andere vogels) aangevallen werden (59.33); nggeè mpara

koha tuta-na oro tja awa ba oi, zijn schedel bleef over, welke door het water

naar beneden (stroomafwaarts) gevoerd werd (57.38); wara èda-ku doü mawaa

taraku labo au kombi tundu-na sa-ponle nae, ik heb iemand gezien, die eene

buks droeg en het een of ander, dat door hem op den schouder werd gedragen

(dat hij op den schouder droeg), als een groot pak (26.2); ku-batu mena-du

au-au mpara nggdhi ita, ik zal alles volgen, wat gij zegt (51.30); bè-du da
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waü-na ngdha na-kau-ku lemba waa di uma ndai döho-na, al wat zij niet

konden eten (vgl. § 111), liet hij hen naar hunne eigen huizen brengen

(28.23); ede-ra made-na ngdha ba aft, vervolgens stierven zij, door het vuur

verslonden (terwijl het vuur hen verslond, 70.21); mu-made-ra hade ba

nahu, gij zult sterven, door mij gedood wordende (gij zult door mijne

hand sterven, 41.15); mpoi mpada uma labo sa-mena-na doü-na ngdha ba afi,

de huizen en menschen waren geheel op, verslonden wordende (verslonden,

vgl. § 51) door het vuur (de huizen en menschen waren geheel en al door

het vuur verslonden, 65.11); na-waü-ra mpoi masa-na mbeï-na doü siwe ede,

zijn geld is op, door hem gegeven wordende aan die vrouw (hij geeft al zijn

geld weg aan die vrouw, 51.9); kaküi-kiti tjahaya-na boë ba liro, de glans

(der uwi tandii) schittert, geslagen wordende door de zon (de uwi tandii heeft

een schitterenden glans, als de zon haar beschijnt, 106.15); het grammatisch

onderwerp van kaküi-kiti is tjahaya, het logisch onderwerp evenwel de

uwi tandii, werd de uitdrukking attributief gebezigd dan zou men er eene

bezittelijke samenstelling van maken: uwi tandii makiti-kili tjahaya-na, in

zulk een geval heeft dit deelwoord, evenals het actieve met ma, betrekking

op het logisch subject, vgl. § 50. In deze laatste voorbeelden moeten

boë {ba liro), enz. verklaard worden als verbale subst., welke bij wijze

van absolutieven gebezigd worden, vgl. § 249. Uit bovenstaande voorbeelden

blijkt, dat het in § 47 tot § 50 behandelde, omtrent de plaatsing der

deelwoorden, het gebruik na èda, ook hier van toepassing is. Ook wordt

het wel in de beteekenis van ons verleden deelwoord gebezigd: öha ro ula

kanfai-na, de door haar gereedgemaakte rijst en toespijzen f43.15, vgl. §51).

In dadi ro lewi-na waü mena-du mpoi rampa, hunne velden en tuinen zijn

op, geroofd geworden, (zijn geheel en al weggeroofd, 101.30), heeft men een

voorbeeld, waarin de agens verzwegen is, zoo ook 105.13.

Ook praedicatief kan deze zelfde vorm optreden, het staat dan, evenals

het actieve deelwoord met ma in de beteekenis van het verbum finitum, zoo

het subject (het oorspronkelijk object bij actieve constructie) een bijzonderen

nadruk heeft: upa mpuru upa tuta doü matuwa ngupa-na, vier en veertig

hoofden van oude lieden zijn het, welke door hem gezocht worden (44 hoofden

van oude lieden worden door hem gezocht, IV 85). Ook hier is wederom het

hulpwoord ndai weggelaten (vgl. § 54 en § 55). Als subject, enz. komen

deze deelwoorden zeer zelden zonder dit ndai voor, een voorbeeld vindt men

in § 106.

Aanm. Het prefix ma is uit de zuslertalen algemeen bekend als formatief element in actieve werk-

woordsvormen. De verschillende vormen, waarin het in de verwante talen kan voorkomen,

naarmate het door een of anderen consonant gesloten is (als mar, mang, enz.) of niet,

bestaan in het Bim. niet, of liever niet meer, en daarmede is ook elk verschil in gebruik of

beteekenis der verschillende vormen van het prefix, gelijk dat in de verwante talen voorkomt,

verdwenen, zoodat in het Bim. maalleen dient om een woord vormelijk als een actief werkwoord

aan te duiden. Hoe het nu in het Bim. bepaaldelijk de waarde van een deelwoord gekregen
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heeft, is niet moeielijk te verklaren. Het is reeds aangetoond geworden dat de werkwoords-

vormen, zooals zij in de meeste M. P. talen optreden, eigenlijk deelwoorden zijn, al vervullen

zij daarbij ook den rol van ons werkwoord (vgl Kern, de Fidjitaal, enz. pag. 33). Aangezien het

Bim. zich nu zoo ontwikkeld heeft, dat het een verbum finitum steeds uitdrukt door de verbinding

van een der persoonlijke voornaamwoorden met het woord, dat de handeling aanduidt en

daarnevens nog de vormen met het prefix, ma in gebruik zijn gebleven, treedt het oorspronkelijk

deelwoordelijk karakter dezer laatste meer op den voorgrond dan in de andere talen. Ook

waar ma optreedt voor een woord, dat oorspronkelijk geen verbale beteekenis heeft, mag men

aan het prefix geen andere beteekenis toeschrijven, dan die, dat het formeel aanduidt, dat

dit woord als actief deelwoord gebezigd wordt. Dat dit gebruik mogelijk is, ligt niet aan het

prefix, maar aan het woord zelve, ook als intransitief verbum finitum kan zulk een woord

optreden, bijv. pai ku-djdra, gesteld ik was een paard, of, mocht ik een paard zijn (108.10),

evengoed als men zeggen kan, bijv. pai ku-nae, gesteld ik was groot, vgl § 228. Zeer

duidelijk komt dit uit in eene uitdrukking als: doü maqddli (vgl. § 58), wat letterlijk niets

anders kan zijn, dan: een mensch, die qadli is. Ook een woord als: masupu, ziek, kan men
niet verklaren bijv. met »een ziekte hebbend" want «hij is ziek" luidt in het Bim. na-supu,

bijv. 41.21, v. o. Waar men «hebben" wil uitdrukken, moet men in het Bim. gebruikmaken

van ntau, bezitten, hebben, bijv. ntau wei, eene vrouw hebben, gehuwd zijn, bërbini ; ntau

ngura, als naam hebben, heeten, bërnama; of wel van wdra, zijn: doü mawdra katjihi,

orang bërbudi. Uit hetgeen hier gezegd is, volgt verder, dat uitdrukkingen als, bijv. di ade

masambaa en masaori-ori pdhu (vgl. § 61) moeten beschouwd worden, als waren zij deel-

woorden, afgeleid van intransitieve verba, welke als substantief gebezigd worden, zoodat de

letterlijke beteekenis is, »in dat, wat één jaar is" en «dat, wat het een of' ander is", wat in

beteekenis wel niet verschilt van : in één jaar en het één of ander. De verklaring van ma
levert dus ook in dit geval geen moeielijkheden op; waarom het Bim. evenwel bij voorkeur

van deze meer omslachtige wijze van uitdrukking gebruik maakt, weet ik niet. Het eenige

geval waarin de verklaring van ma bezwaar oplevert, is gelegen in het bezigen van mantjewi,

enz. als bijwoord (vgl. § 61), tenzij men zou willen aannemen, dat mantjewi enz. in zulke

zinnen eene dubbele functie vervult, en als deelwoord in betrekking staat tot het subject en

als bijwoord, het werkwoord, bepaalt. Het in dezelfde § behandelde maai ake, is wederom

als een subst. gebezigd deelwoord te beschouwen : dat, wat heden is = heden.

Aanm. II. In de taal van Kölo, waarin het prefix ma overigens geheel en al als in het Bim. gebezigd

wordt, kan het bovendien nog gebruikt worden in uitdrukkingen als de volgende : ana makontu

enda-enda, een kind, dat een schoonen rug heeft.

Raa OF ra.

63. Raa, of bij verkorting ra, is oorspronkelijk een afzonderlijk woord, hetwelk

gebezigd voor een ander woord van verbale beteekenis (en een enkele maal

voor een substantief) zijn eigen beteekenis verloren en nagenoeg geheel en al

het karakter van een prefix aangenomen heeft (vgl. de Aanm. aan het slot

van dit hoofdstuk na § 76).

In de eerste plaats wordt raa of ra gebezigd voor woorden van verbale

beteekenis en vormt dan substantieven, welke naar de beteekenis in twee

soorten kunnen onderscheiden worden.

64. De eerste soort dezer substantieven met raa (ra) wordt gevormd van elk

verbaal stamwoord, onverschillig of de beteekenis eene transitieve, intransitieve
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dan wel kwalificatieve is, alsmede van de met het prefix ka afgeleide woorden

en van verbale samenstellingen. De beteekenis is deze: het stelt den inhoud

van het werkwoord, waarvan het gevormd is, voor in substantiefvorm en

duidt tegelijkertijd aan, dat de handeling voleindigd, afgeloopen is. Men bezigt

dit substantief in plaats van een finiet verbum in het perfectum, in het

algemeen in dezelfde gevallen, waarin men het eenvoudige verbale substantief

in plaats van het imperfectum bezigt. Het nadere hierover zie men in het

hoofdstuk over de subslantiefconstructie, § 241 volg. Voorb. (Sumpu awa-na ba

naraka) hidi-na ba doü daa mangawa puwasa ro sambeya ba raa-dadju-na kombi

ro ba raa-ngupa-na dunya, (het onderste uiteinde der hel) is de plaats voor

hen, die niet wilden vasten en bidden, hetzij door het lui geweest zijn, hetzij

door het de wereld gezocht hebben (hetzij doordien zij lui geweest zijn, hetzij

doordien zij de wereld gezocht hebben, 87.18); luna ro bawa mpara nggömi

ba raa-satoi 'amal-mu, gij zult gering en laag zijn door het weinig geweest

zijn van uwe goede werken (doordien uwe goede werken weinig zijn geweest,

83.28); wdra wei nggömi mamai dra nahu mawaa parakdra ba supu raa-lambo

ro boë ba nggömi, uwe vrouw is hier bij mij gekomen om eene aanklacht in

te dienen, omdat gij haar geslagen hebt (52.23); bune-ku da lao rai kai

lamada döho labo ra-fou ngdro ba udi-ro-mudi, hoe zouden wij niet op de

vlucht zijn gegaan, terwijl wij her- en derwaarts door den leguaan zijn

nagejaagd? (21.8); saraka ntjöki nami ba ra-Veto ba doü, zoodat wij zelfs in

moeielijkheden kwamen, dewijl de lieden ons bonden (41.19); di ai ra-töparo

djagu-na, ten tijde van zijn slaan, enz. (toen hij hem met hand en vuist geslagen

had, 75.29); waü-ra ulu waü ra-tarima ba ndai-ta sa-mena-mena-na ruu-la

malaho ro ruu-ta maiha, reeds van den beginne af, hebben wij ontvangen

(is voor ons bepaald geworden) zoowel voorspoed als tegenspoed (58 37)

;

duwa nai mpa raa-ndawi ba nahu, in twee dagen slechts heb ik het vervaardigd

22.10); ndake-ku ra-ufi ba lamada, zoo heb ik geblazen (19.19); mu-ringa

ruwa-si ra-made nahu, als gij wellicht hoort, dat ik gestorven ben (107.21);

waü pöda-pöda ra-sangadja weya-ku hade ana-n ede, ra-ringa-ku eli genda, ede-ra

enz., werkelijk heb ik niet met opzet gehandeld om uw kind te dooden,

mijn gehoord — hebben (werkelijk heb ik uw kind niet met opzet gedood,

toen ik het geluid van de trom gehoord had, toen, enz. (20.20); une doü

maweli wati köne raa-fada, als iemand, die koopt, zonder zelfs gedongen te

hebben (100.35, vgl. 102.40 en 106.6).

Uit bovenstaande voorbeelden kan men zien, dat de agens op dezelfde wijze

uitgedrukt wordt als bij de eenvoudige verbale substantieven, vgl. § 254,

waarnaar ik hier verwijs.

§ 65. De tweede soort dezer substantieven wordt alleen gevormd van transitieve

werkwoorden. Zulk een subst. heeft de beteekenis van ons verleden deelwoord,

wanneer dit zelfstandig gebezigd wordt, als bijv. het geschrevene, het gesprokene,

dat, wat geschreven (gesproken) is; of wel onbepaald: iels, dat geschreven
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(gesproken), is; een persoon steil het echter nooit voor. Voorb. ntika na-èda-du

raa-tuuti di röo mundu ede, toen zij zag het geschrevene (wat geschreven was),

op het melatieblad (72.41); doü mamadja wati-da disa-na runglca raa-sake,

iemand, die eergevoel heeft, durft niet verbreken dat, wat beloofd is (durft

eene belofte niet verbreken, 103.19), mbui-pu kawdra-mu-ro raa-sake-mu, herinnert

gij u nog wat door u beloofd is (wat gij beloofd hebt? 36.2); mu-kabantja

ro sungge mpa raa-nggdhi-na guru-mu, gij bespot slechts wat door uwen

leermeester gezegd is, (wat uw leermeester gezegd heeft, 88.11 v. o., over het

uitdrukken van den agens bij nggdhi, enz. vgl. 254), na-karinga mena-ku raa-nggdhi

la Kalai, hij deelde hem alles mede wat door Kalai gezegd was 21.4, v. o.);

ndadi wati-du karongga-na raa-parenta ruma-la, aldus bracht hij niet over,

hetgeen door den vorst bevolen was (46.42); na-èda-du ba sangadji Ana-ana

na-waü-ra nggdri saraa ro malai-lai pdhu raa-kamami ba ana ompu ede, toen

vorst Ana-Ana zag, dat hetgeen door de dochter van den ouden man gaar

gemaakt was, zeer verscheiden en van velerlei vorm was (44.38); ra-nljonggo

nggömi lolu mbuwa matja, het door u verschuldigde is, (bestaat uit) drie

tijgers (38.31, vgl. § 106), wdra-ra ra-parenta raio, er is iets, dat door den

prins bevolen is (er is een bevel van den prins, 22.3); wdra raa-sudje-na

wdra ra-kato-na (vgl. § 109), er was, wat door haar aan het spit gestoken

was, er was, wat door haar in bladen gewikkeld was (het een was door haar

aan het spit gestoken, het andere ingewikkeld, (44.26); sabune-bune-du mböto

ra-weha-na (vgl. § 109), hoeveel ook, was de veelheid van wat hij genomen

had (toen hij eene zekere hoeveelheid (hout) genomen had, 80.15); paruga

sdra ore-pu daa ra-ngawa panla, van de paruga's (soort gebouw) voor de hadat

zijn er nog veel, welke (men) niet heeft willen opzetten (102.9, vgl. § 109

en § 111), sa-mena-na ra-waa-na ede, al het door hen medegebrachte (al wat

zij medegebracht hadden, 69.1); na-waü-ra döo pöda dei raa-katdri, hij is

zeer ver geraakt van het gereedgemaakte (van dat, wat hij voor zich bereid

of bestemd had, (100.30); mada na-midi madeï ra-èda, het oog vindt rust in

het geziene (in hetgeen het gezien heeft, 106.10, vo).

Indien de agens uitgedrukt wordt, geschiedt dit op dezelfde wijze in het

algemeen, als bij de eerste soort dezer substantieven, welke van transitieve

werkwoorden gevormd zijn; een enkele maal evenwel komt een volledig

voornaamw. zonder ba voor, (vgl. de volgende §). De aangehechte genitief

van een persoonlijk voornaamwoord duidt dus ook doorgaans den agens aan,

eene enkele maal evenwel duidt hij een bezit aan, als in het volgende:

parabo-sa pala na-waü-ra mbia tongko-na, na-waü-ra pala saloa raa-diki-na,

na-waü-ra pala sarötju mena wole-na, van de kist nu, is het deksel gebroken,

het gebondene (van de kist) losgeraakt, de grendel (wat tot sluiting diende)

verschoven (102.18).

§ 66. In de tweede beteekenis worden deze substantieven ook gebezigd om een ander

substantief of een persoonlijk voornaamwoord te bepalen, bijv. dindi raa-tero,
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het opgehangene (een opgehangen) gordijn. Oorspronkelijk moet dus het

substantief met raa als eene appositie opgevat worden, (zoodat het hierboven

genoemde voorbeeld letterlijk beteekent : het gordijn, het opgehangene, of een

gordijn, iets, dat opgehangen is) ; het onderscheidt zich evenwel van andere

substantieven, welke als appositie gebezigd worden, daarin, dat het nooit het

prefix ma kan hebben (vgl. § 58), aangezien de beteekenis dan geheel zou

veranderen (vgl. beneden § 72). In hoeverre het thans nog als een substantief

te beschouwen is, is moeielijk uit te maken ; waarschijnlijk zal de substantief

beteekenis bij het veelvuldig bezigen als bepaling van een ander substantief

en naar analogie van het actieve deelwoord met ma, wel op den achtergrond

zijn geraakt, zoodat de vorm in dit geval gelijk is geworden aan ons verleden

deelwoord, attributief gebruikt; wilde men het ook nu nog als een substantief

opvallen, dan zou, vooral indien het eerste substantief nog andere bepalingen

heeft, bijv. edja wilu duwa mpuru raa-ntadi, twintig stuks geplante edja wüu

(104.41), de constructie tamelijk gewrongen zijn. Hoe dit ook zij, in alle

gevallen vervult de vorm met ra de functie van ons attributief gebezigd

verleden deelwoord, en dient in 't algemeen ook om eene bepaling weer te

geven, welke wij uitdrukken door een betrekkelijk voornaamwoord of met

volgend passief werkwoord in het perfectum (plusquamperfectum) of wel

door eene relatieve zinsnede in denzelfden tijd, waarin het betr. voornaamw.

object is. Het kan zoowel gebezigd worden na substantieven, die een persoon,

als die eene zaak voorstellen. Voorb. nira-pu uta-n oi mangge ra-ranu, de

toespijs (bij de rijst) was het vocht van fijn gekneden tamarinde (27.15);

doü mpanga ra-lèto aka-n de, de genoemde dieven, welke vastgebonden waren

(41.1); na-voeli wdli-ra pdhu bune santika pdhu ra-nuntu aka-n de, hij kocht

wederom allerlei soorten (van allerlei) gelijk aan de zoo even vermelde (43.24)

;

heli raa-ldra na-waü-ra mbèko, de uitgespannen lijn is krom geworden (100.21);

laluru bitjdra raa-bou kanira-sa na-waü ijiri, de weg van het recht, welke

pas schoongemaakt is, hebben zij onbegaanbaar gemaakt (99.9) ; doü ra-kakai

iemand, die als gezant gezonden is (59.19, doü kakai, gezant, vgl. § 183);

bune santika parakdra raa-ringa-mu, pohu ro ngilu angi-na doü ra-kakai ba

nahu malao tonggu kapa nggomi, en wat de zaak betreft, welke gij gehoord

hebt, dat de lieden, die ik gezonden had om uw schip te bewaken (en de

vrouw) elkander omhelsden en kusten (61.7); sintji eda sintji ra-kani waü-na,

ra-mbeï ba ma-r ama-na, deze ring was een ring, welken hij van zijne jeugd

af gedragen had en welke hem door zijne ouders gegeven was (dezen ring

had hij van zijne jeugd af gedrageu en was hem door zijne ouders gegeven,

72.33); kira-kira wdra sa-singku dei-na dana ra-ngdri-na ede, toen ongeveer

een singku (armslengte) de diepte was van de aarde, welke hij uitgegraven

had (toen hij de aarde tot ongeveer een singku had uitgegraven, 62.30);

nggdra mu-suru-sa punggawa raa-kadale-mu ndai kaulu-mu, indien gij terug-

trekt, moet gij den aanvoerder, welken gij gekozen hebt, vooraan plaatsen
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(13.3); lao sodi wdli weya-pu lamada doü ra-sodi ba sae-ku ede, vraag wederom

voor mij ten huwelijk het meisje, dat mijn oudere broeder gevraagd heeft

(27.34); nggdra wdra-sa djdra ro salie raa-haa ba lako, nggdra na-made-sa,

enz., indien er een paard of buffel is, welke door een hond gebeten is en

indien hij dan sterft, enz. (15.6).

Indien de agens uitgedrukt wordt, geschiedt dit gewoonlijk op dezelfde

wijze als in de vorige § vermeld is, nochthans komen er voorbeelden voor

waarbij een substantief of volledig voornaamwoord als agens niet door ba

ingeleid wordt : mai sara sura raa-waa doü balanda, indien er een brief komt,

welke door de Hollanders is gebracht (100.39); sintji mata mee ra-waa dae

Moi, een ring met zwarte steenen, welke door daeng Moi medegebracht is

(109.13); kapo ede ruu ra-tarima sarumbu-m, maar dit is het lot, dat uw lichaam

ontvangen heeft (dat voor u bestemd is, 27.32); ake-du kamdla nahu ra-mpanga-na

lako ake, dit is mijn bezoaarsteen, welke door dezen hond (schurk) gestolen

is (66.5) ; nggdhi huku ra-nenti nahu, de woorden der wet, welke ik handhaaf

(52.19 en 26, vgl. § 70). Hetgeen in § 50 van het actieve deelwoord

met ma gezegd is over de plaatsing met betrekking tot de andere bepalingen,

is ook hier van toepassing, gelijk uit de in deze § gegevene voorbeelden

genoegzaam blijkt. Alleen zij nog opgemerkt, dat het bijwoord daa of da

als ontkenning, bij deze als attribuut gebezigde subst. met raa, niet gebruikelijk

is, maar men daarvoor wati bezigt, dat het werkwoord in den vorm van

een substantief vereischt, bijv. ede-ra kani kai-na saraba mataho-taho weki,

wati-pu wdra raa-kani-na di sa-niki-niki djumaa makalai, daarop kleedde hij

zich met een zeer mooien hoofddoek, nog niet was zijn gedragen — hebben op

eiken anderen Vrijdag (welken hij nog op geen enkelen anderen Vrijdag

gedragen had, 53.13. Het woord wdra, zijn, wordt dikwijls pleonastisch na

wati gebezigd, vgl. § 241).

67. Ook tot aanvulling van een praedicaat kan het substantief met raa, gebezigd

worden; póku lamad van een praedicaat kan het substantief met raa geya-na

ba sahada marimba, toen ik terugkeerde, was mijn kind gestorven, gedood

door den buffel (dewijl de buffel het gedood had, 20.27); ede-ra made kai-na

Maharadja lndar-dewa ra-tuba ba Maharadja Karma, daarop stierf vorst I. d.

doorstoken door vorst K. (79.24); na-èda-du sa-buwa böte mamade ra-api, hij

zag een aap, welke bekneld gestorven was (welke, gestorven was, doordien

hij bekneld was, 80.23); na-waü-ra mbia köne saninu-n ra-hina bata ba kapenta

dindi, en haar bril was zelfs gebroken, aangeraakt door de planken van den

wand, (doordien zij met de planken van den wand in aanraking was gekomen,

73.18, over hina, in samenstelling met een ander werkwoord, vgl. § 170);

wati-du wdra-na köne sa-mpuu fuu hadju, raso mena mbóo mbali-elo-na ro

mbdru-mbanta-na ra-böo ba rido-mu, geen enkele boom is er meer, alle zijn

schoon op, ondersteboven en doorelkander liggende (zij liggen al te maal

ondersteboven en door elkander), geveld door uw schoonzoon (30,36); ngdra-na
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rero ra-kamboü ba doü, hun naam gaat rond, verbreid door de menschen

(hun naam is her- en derwaarts verbreid geworden, 106.14 v. o.). Klaarblijkelijk

behouden de woorden met raa ook hier hunne waarde als zelfstandige

naamwoorden, vooral uit het eerste voorbeeld blijkt dit ten duidelijkste door

den aangehechten genitief van het persoonl. voornaamw. Deze substantieven

zijn dus als absolutieven te beschouwen, dewijl zij dienen tot nadere bepaling

van hetgeen in den hoofdzin gezegd is en dus eigenlijk de plaats van een

bijzin vervullen. Willen wij ze eveneens door een substantief weergeven, dan

moeten wij, evenals bij andere absolutieven, (vgl. § 249), de voorzetsels met, door

of bij bezigen, letterlijk beteekent dus het hierboven gegeven eerste voorbeeld

:

»mijn kind was dood (met of door) het gedood hebben van den buffel, enz.",

men bezigt dan ook wel in plaats van het absolutivum, de praepositie's labo

of ba voor het subsi, met raa, vgl. in § 64 de voorbeelden: labo ra-fou

ngaro en ba ra-lèlo. Geheel op dezelfde wijze is te verklaren het gebruik

van het stamwoordelijke verbale substantief om het lijdend deelwoord van

den tegenwoordigen tijd uit te drukken, waarover in § 52 gesproken is.

In bovengenoemde beteekenis staan deze substantieven steeds achter het

hoofdwerkwoord van den zin. Wanneer zij vóór het praedicaat staan,

kunnen wij ze weergeven door het voorzetsel »na" voor het substantief te

plaatsen: di toi waü-na, ra-weha-na, saraka nae sampela-na, nggeè sama-sama

labo-na di ade nisa ede, van haar vroegste jeugd af, na het wegnemen van

hen, nam.: de reuzen (nadat de reuzen haar weggenomen hadden), tot dat

zij volwassen was, woonde zij met hen te zamen op dit eiland (66.12);

ndonla wali-du koha tuta aka-n de, ra-oro ba oi, antjo kaneè-du ba balumba èse

kengge molt, spreken wij wederom van den hoofdschedel, nadat hij door het

water medegevoerd was, wierpen de golven hem aan het zeestrand (58.17).

Is den agens in bijzin en hoofdzin dezelfde, dan kan zulk een vóórop geplaatst

subst. ook gebezigd worden in plaats van een actief deelwoord : ra-ringa-ku

eli genda, ede-ra tuu rebo kai nahu, bij mijn gehoord — hebben (gehoord hebbende

of toen ik gehoord had) het geluid van de trom, begon ik te dansen (20.21);

vgl. hierbij het volgende voorbeeld: ringa ba nabi Isa eli doü masalam,

na-lambdri kui, enz , toen Jezus de stem hoorde van iemand, die groette,

keerde hij zich links, enz. (58.21); waarvoor men evengoed zou kunnen

zeggen: nabi Isa maringa, enz. of na-tambari kui nabi Isa maringa, enz., vgl.

bijv. § 44 en zie ook § 245, vgl. De substantieven met raa worden evenwel

zelden op deze wijze voor den hoofdzin gebezigd, meestal wordt in deze

beteekenis waü, met volgend stamwoord gebezigd, vgl. § 78.

§ 68. Het substantief met raa kan ook als praedicaat optreden. In § 54 is

gezegd geworden dat het actieve deelwoord met ma als praedicaat optreedt

in plaats van het verbum finitum in het imperfectum, indien het subject (de

agens) een bijzonderen nadruk heeft, op overeenkomstige wijze treedt het

substantief met raa als praedicaat op voor het verbum finitum in het
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perfectum, iDdien de bijzondere nadruk valt op het oorspronkelijk object, wat

dus, overeenkomstig een algemeen geldenden regel in de Mal. Pol. talen, als

onderwerp van een passief moet optreden. Voorb. köne pöda mpowaua sa-lia,

nahi sa-lela raa-weha-mu, ivali-sa rela doü mantau-na, ede mpanga-ku ngdra-na,

al is slechts een halve pinang, één blad sirih dat, wat door u weggenomen

is (al hebt gij slechts een halve pinang, één blad sirih weggenomen) zonder

toestemming van den eigenaar, dan heet dit diefstal (50.4); sa-lebe sara

raa-nöno-ta pala pidu mpuru mbaa daa mango, indien gij één druppel (uit de

Kautsar) gedronken zult hebben, zult gij in 70 jaar geen dorst hebben

(93.20); au-tji ra-mpanga-mu, (vgl. § 104) wat is het, dat door u gestolen is

(wat hebt gij gestolen, 34.25) ; au-du raa-nggahi-na, wat ook door hem gezegd

wordt, wat hij ook zegt (105.20, vgl. § 104); dana ro oi raa-kalösa-na del

söroga, afi labo angi raa-kalösa-na dei naraka, aarde en water zijn het, welke

hij uit den hemel heeft doen uitkomen, vuur en wind zijn het, welke hij uit

de hel heeft doen uitkomen (aarde en water heeft hij uit den hemel voort-

gebracht, vuur en wind uit de hel, 101.21); made mangodu ra-lao-ku ngupa,

sterven, jong zijnde (jong te sterven) ga ik zoeken (107.25, over den genitivus

van hel pronomen na lao vgl. § 170).

Aanra. In strijd met het bovengezegde schijnt het praedicatieve gebruik van den vorm met raa in

het volgende te zijn: nggdra wdra-sa djdra ro sdhe mangdha nladi doü

nggdra raa-tuba-sa djdra ro sdhe ede, nggdra na-made-sa, enz., indien een paard of een

buffel van iemands aanplanting eet, indien dat paard of die buffel gestoken wordt

[en] indien hij [dientengevolge] sterft, enz. (14.4 v. o.). Uit den zin blijkt, dat op de woorden

djdra ro sdhe, volstrekt geen bijzondere nadruk valt, wat bovendien ook blijkt uit de plaatsing

na het praedicaat. Deze constructie is evenwel zoo te verklaren, dat hier het werkwoord

wdra, zijn, verzwegen is. Men zie hierover nader § 241.

§ 69. Omtrent den vorm der met raa afgeleide substantieven, is nog op te merken,

dat zoo twee woorden van synonieme beteekenis door het voegwoord ro

(en) verbonden zijn, het voldoende is raa alleen voor het eerste te plaatsen,

vgl. § 48. Voorb. di ai ra-topa ro djagu-na, toen hij (hem) geslagen had

met de hand en met de vuist (73.29); ba ra-lèlo ro tongge ba doü, doordien

men (ons) gebonden en de tongge om den hals gedaan heeft (41.19); uta

ra-kamami ro kapmva, toespijs, welke gaar gemaakt is (54.42). Daarentegen

vindt men raa somtijds pleonastisch gebruikt, bijv. lopi raa-bou raa-ndawi,

het pas vervaardigde schip (101.7); voor: lopi raa-bou ndawi.

§ 70. Omtrent de beteekenis moet nog opgemerkt worden, dat het subst. met raa,

zoowel wanneer het zelfstandig optreedt, als ook wanneer het een ander subst.

bepaalt, nu en dan in plaats van het verbale substantief of het lijdend

deelwoord van bet durativum gebezigd wordt, bijv. mbeï ngowa-pu Maharadja

Kurma: bune saniika ra-neè-na, ku-tarima weya-du ba nami döho, lelt. meld

aan M. K. wat betreft het door hem gewilde, wij berusten er in ; d. i. meld aan

M. K., dat wij berusten in hetgeen hij wil (78.42, vgl. ook 17
'.5); raa-imbi-mu

ede kantau-pu pdhu, lelt. het door u geloofde, doe het eene gestalte aannemen,
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d. i. doe uw geloof eene gestalte aannemen (breng uw geloof in toepassing,

105.19). Zoo leest men 102.41 : raa-nggdhi kitdb, wat de schrift zegt, tegenover:

nggdhi sjetdn, liet woord van den duivel (wat de duivel zegt). Voorbeelden

van het substantief met raa, tot bepaling van een ander substantief op deze

wijze gebezigd, zijn: köne bune santika makalai-lai ra-nee nggómi, ku-mbeï-ku

ba nahu, lett. zelfs iels anders wat door u begeerd is, zal ik u geven, d. i.

al is er ook iets anders wat gij begeert, ik zal het u geven (48.28); huku

ra-nenli nahu, de wet, welke ik houd (handhaaf, 52.19 en ibid reg. 26); raho-pu

Ijempe labo wuwa hadju ra-landa ba wai ede, vraag om ze te ruilen voor de

vruchten, welke de oude vrouw verkoopt (of te koop heeft, 24.15), daarentegen

raa-landa: verkocht (51.12).

§ 71. Ten slotte zij gewezen op eene adverbiale uitdrukking met voorvoeging van

het voorzetsel kal, die, wat den vorm betreft, naar analogie van de in § 60

behandelde bijwoordelijke uitdrukkingen, als kaimanliri gevormd is. Op 11.21

leest men: ludu angi huri labo dou sivoe (het vel van eene vrouw aanraken

en wederkeerig), makai daa ra-lama. De zin dezer laatste woorden, kan wel

niet anders zijn dan: terwijl het niet bedekt is, vgl. ook de paralelpl aats

op 94.25, maar eigenlijk kunnen de woorden niets anders beteekenen dan : met

(d. i. bezigende) het onbedekte, wat desnoods zou kunnen zijn : op onbedekte

wijze, evenals kai manliri, met het juiste, op juiste wijze ; wat hier echter

niet te pas kan komen. De uitdrukking zal wel zoo verklaard moeten worden,

dat, evenals bij het § 60 behandelde kai madawdra nljdra-na, kai hier staat

voor labo (met, benevens), labo daa ra-lama toch zou beteekenen: met (benevens)

het niet bedekt hebben, d. i. terwijl men het niet bedekt heeft of terwijl het

niet bedekt is. Geheel in overeenstemming met een kai mantiri is: (ma)kai

raa-nqina kai, op de wijze, waarop men het gewend is, volgens gewoonte (10.58,

over kai vgl. § 118 volg.).

§ 72. Naast het passieve deelwoord van het perfectum bezit het Bim. ook nog een

actief deelwoord van denzelfden tijd. Het wordt op tweederlei wijze gevormd :

óf door raa te plaatsen voor het actieve deelwoord van den tegenwoordigen

tijd, óf door ma te voegen voor het passieve deelwoord van het perfectum ;

van lambo (slaan) luidt dus dit deelwoord: raa-malambo of maralambo (als

het op de eerste wijze gevormd wordt, bezigt men altijd raa, is het op de tweede

wijze gevormd, steeds den verkorten vorm). Beide vormen worden zonder

eenig verschil van beteekenis of gebruik gebezigd. De verleden deelwoorden

der intransitieve werkwoorden worden uit den aard der zaak op deze wijze

gevormd.

§ 75. Deze deelwoorden worden in de eerste plaats gebezigd tot bepaling van een

substantief of persoonlijk voornaamwoord.

A, afgeleid van een woord van transitieve beteekenis: Na-waü-ra mawu une

doü raa-manèno tuwa, hij is dronken als iemand, die saguweer gedronken

heeft (99.55); ila raa-maweha ntau, gij, die goederen weggenomen hebt
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(105.1 1); doü raa-mampanga ede rima-na wali ngawa-mu dompo, den lieden,

die gestolen hebhen, wilt gij de handen niet afkappen (86.27); na-kau-ku

waü ro Veto anakoda labo ompu marakantjöki-na di maulu-n, hij beval den

scheepsgezagvoerder te grijpen en te binden, alsook den ouden man, die hem

vroeger gekweld had (75.25); ndadi wai marakaloa-na ede na-lao-ra raho

masa, en de vrouw, die hen gekoppeld had, ging (haar) geld vragen (52.57);

na-èda angi-na labo ibili marakafilena kali ede, hij had eene ontmoeting met

den duivel, die den kali in verzoeking gebracht had (52.50).

B, afgeleid van een werkwoord van intransitieve beteekenis: waü-ra ulu-

ivaü ra-tarima ba ndai-ta sa-mena-mena-na ruu-la mataho ro ruu-ta maiha

raa-mamai mena watu Allah la'dla, reeds van den beginne af, hebt gij ontvangen

(is voor u beschikt) zoowel uw geluk als uw ongeluk, welke beide van God

zijn gekomen (58.57); rawi raa-maulu, handelingen, die vroeger geweest zijn,

(dat, wat vroeger gedaan werd, 99.16); wdra dja sa-buwa fuu hadju maramböo,

er was een omgevallen boom (57.52); ede-ra luu mena kai doü maramade

aka-n de, daarop stonden de gestorvenen allen weder op (10.21); na-donggo-du

kamdla Maharadia Kurma maramabu di ai ra-iopa ro djagu-na, hij overhandigde

aan M. K. zijn kamala-steen, die gevallen was, toen hij hem geslagen had (75.28);

lao liyo tja-pu ama-mu maralao fati ruwi, ga eens naar uw vader zien, die

doorns is gaan hakken (19.2); kombi-kombi doü makawe ita ake doümararaka

ba lalehe ba ra-mbia lopi-na, wellicht zijn zij, die ons wenken, lieden, die in

het ongeluk gekomen zijn «door het gebroken zijn van hun schip" (doordien

zij schipbreuk geleden hebben, 70.8).

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat ook bij dit deelwoord geldt, hetgeen

in § 50 omtrent de plaatsing gezegd is van het actieve deelwoord van het

durativum, zoo ook wat in § 49 behandeld is, omtrent den verkorten vorm

van het > oornaamwoord als object van een deelwoord. Daarentegen worden

de actieve deelwoorden van het perfectum nooit gebezigd in de plaats van

een bijzin; wil men bijv. in het Bim. uitdrukken: dit genomen hebbende ging

hij heen, dan kan men den vorm maraweha niet bezigen, maar moet men

gebruikmaken van waü, vgl. § 78, of wanneer het geen onduidelijkheid

veroorzaakt, kan men ook het tegenwoordig deelwoord bezigen, vgl. § 51.

De oorzaak hiervan is, dat de actieve deelwoorden van het perfectum, zooals

beneden blijken zal, in tegenstelling met die van het durativum, substantieven

zijn met de beteekenis van: »dat, wat (hij, die) en wat verder het woord

aanduidt, uitgedrukt in het perfectum", zoodat maraweha eigenlijk is: dat,

wat (hij, die) genomen heeft, of het (de) genomen hebbende. Deze subst. nu

kunnen bij wijze van appositie, ter bepaling van een ander substantief gebezigd

worden, gelijk dat reeds bij de passieve deelwoorden van het perf. behandeld

is, zoodat doü maraweha eigenlijk wil zeggen: de man, de genomen hebbende,

d. i. de man, die genomen heeft, maar hunne beteekenis laat onmogelijk toe

om de plaats van een nevenzin, als bijv. in bovengenoemden zin, te vervullen.
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§ 74. Het actieve deelwoord van het perf. kan ook optreden als subject, enz., na

eene praepositie, en ook als praedicaat: wata wdra raa-makanta, niets is er

wat het verboden heeft, (88.7) ; indo kapo dalïl-na bou-na sa-mena-na 'dlam

ede ura-ura-na ; dei maradaawdra-sa, na-waü mpara wdra ro del raa-mawdra,

na-waü mpara daa wdra, ede-i ndai iangdra-hai ura-ura-na. Kapo mandede ede

ndai weha-ta mandai dalil maturu weya-ta tantu wdra-na raa-makaura-ura-na,

muslahil pöda-pöda lowa-n mpa ura-ura, nggdra daa wdra sara marakaura-urana,

het bewijs nu, dat hij het heelal geschapen heeft, is de verandering: (namelijk)

»uit iets dat niet is
(

]

), is iets en uit iets, dat is, is iets niet" (iets bestaat,

terwijl het tevoren niet bestond en iets bestaat niet meer, terwijl het te

voren bestond), dit nu wordt verandering genoemd. En dit nu moeten wij

tot bewijs nemen om ons te toonen, dat er iets is, wat die verandering

veroorzaakt heeft, want het is geheel onmogelijk dat iets verandert, indien

er niets is, wat die verandering veroorzaakt heeft (97.11, volg.); hönemada-na

mazind rahi-mu »al zijn het slechts de oogen van uw man, die overspel

gepleegd hebben" (al heeft uw man slechts met de oogen overspel gepleegd,

87.55) ; tjoü marakara-na bunga a/te, wie heeft deze bloemen tot een krans

gevlochten? (7*2.5, vgl. § 104).

Uit de laatste voorbeelden blijkt, dat dit deelwoord in hetzelfde geval als

praedicaat in de plaats treedt van een finiet werkwoord in het perfectum,

als het actieve deelwoord van het durativum voor een in den daarmede

overeenkomstigen tijd, namelijk dan, wanneer het subject (de agens) een

bijzonderen nadruk heeft. Ook treedt het in de gegeven voorbeelden op

dezelfde wijze als subject en na eene praepositie op, als het actief tegenwoordig

deelwoord, vgl. § 55 en § 56. Er bestaat evenwel dit onderscheid tusschen

beide, dat het actieve deelwoord van het perfectum nooit het hulpwoord ndai,

nog eenig ander hulpwoord bezigt en ook niet kan bezigen, waaruit volgt,

dat deze woorden uit zichzelve substantieven moeten zijn, met de beteekenis,

waarvan in de vorige § gesproken is. Van personen worden zij alleen als

bepaling van een ander subst. gebezigd, vgl. § 65.

§ 75. Omtrent den vorm is nog op te merken dat, wat in § 48 en § 69 gezegd is van twee

synoniemen, ook hier van toepassing is: doü raa-mampanga ro kukofcèfco ntau,

lieden, die goederen gestolen en op bedriegelijke wijze ontfutseld hebben (87.20).

Is het grondwoord een kwalificalief werkwoord of het werkwoord wdra

(vgl. § 56) dan heeft het actieve deelwoord van het perfectum somtijds den

vorm van het passieve, bijv. sangadji ra-awa mai parenta-na, de vorsten, die

onder zijne bevelen stonden (77.55). Het perfect wordt hier gebezigd als bij een

kwalificalief werkwoord, (vgl. § 242); lampa rawi raa-lldlim, een levenswandel,

die onrechtvaardig geweest is (98.11); raa-da-wdra na-kadawdra-ku, wat is,

doet hij niet zijn (7.5, vgl. het tweede voorbeeld in § 74). Van een gebruik

(') Bij de vertaling houde men in het oog, dat wnra (zijn) in bovengenoemde beteekenis in het Bim. meestal in

het perfectum gebezigd wordt, vgl. § 242.
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van het actieve deelwoord van het perfectum in plaats van dat van den

tegenwoordigen tijd, is mij nooit een geval voorgekomen.

§ 76. Raa kan ook voor eigenlijke substantieven geplaatst worden, en deze woorden,

die zoowel afzonderlijk, als tot bepaling van een ander substantief gebezigd

kunnen worden, duiden dan aan: »dat, wat (hij, die) geweest is wat het

substantief aanduidt, bijv. möda-ku lowa-na kawei ra-wei sangadji Ana-ana,

opdat hij kon huwen haar, die de vrouw van vorst A-a geweest was (opdat

hij de gewezen vrouw van vorst A-a kon huwen, 46.4); na-waa-du doü siwe

raa-wei sangadji AU, hij bracht de vrouw mede, die de echtgenoote van vorst

A. geweest was (59.10); ra-hidi rasa Puspa-sari, dat, wat de plaats geweest

was van de stad P. s. (de plaats, waar de stad P. s. gestaan had, 76.14);

masa ra-tjoi sdhe aka-n de, het geld, wat de prijs geweest was der genoemde

buffels (het geld, dat de genoemde buffels opgebracht hadden, 31.13). Ook als

van een substantief afgeleid, kan men beschouwen woorden, als: raa-lampa rawi-

raa-rawi, raa-ntjdra, als bijv. in: nuntu tala weya-pu sa-mena-na raa-lampa rawi

ita dóho, vertel geregeld alles, «wat onze lotgevallen geweest zijn" (al de

lotgevallen, welke wij ondervonden hebben, 72.31; lampa rawi, zonder raa, is

eenvoudig: de lotgevallen, bijv. 73.25); sa-mena-na raa-rawi-mu ro ruu-mu

ra-kanee waü mena ba Allah ta'dla, »al wat uw werk geweest is" (al wat gij

verricht hebt) en uw lot was te voren door God gewild (58.36) ; ede-ra kangampu

weya kai raa-ntjdra-na, daarop vergaf hij hem »dat, wat zijn misslag geweest

was" (wat hij misdreven had, 61.16); au-tji raa-nljdra-mu, »wat is het, wat

uw misslag geweest is", (wat hebt gij misdreven? 36.42); au-au wdli kombi

raa-dosa ro durhaka-mu wdli; »wat (het) bovendien ook (is) wat uwe zonden en

ongehoorzaamheid geweest zijn", (wat ook bovendien uwe zonden enongehoor-

zaamheid geweest zijn, 85.15). Eigenlijk zijn de meeste hierboven behandelde

woorden substantiefvormen van werkwoorden met intransitieve beteekenis,

welke op dezelfde wijze gebezigd worden als bijv. bij ons: dit is zijn streven,

in den zin van: dit is het, waarnaar hij streeft.

Aanm. I. Ook hier doet zich wel eens het in § 70 besproken geval voor, dat raa gebezigd wordt zonder

dat er van een praeteritum sprake is, bijv. wati-du waü-na siya ba doü di ade rasa raa-rawi

ana ruma ede, de menschen in het land konden niet meer verdragen, de handelingen van

den prins, (de zin is nam. wat hij deed, niet wat hij gedaan had, 55.12); bune santika

ra-hadjal ndai-mu ede, ku-sanggu mpa kau ndawi weya pande, wat betreft hetgeen gij

noodig hebt, ik neem op mij, om het een werkman te laten maken, (62.14, hadjal, verbastering

van het Arab. hadjal beteekent reeds op zichzelve: wat noodig is, iets, wat men noodig heeft,

vgl. 40.10). Voor zooverre deze woorden, alsook die genoemd in § 65, afzonderlijk als

substantieven optreden, is dit gebruik wel te begrijpen; ook in andere talen ziet men de als

substantief gebezigde verleden deelwoorden, wanneer zij geheel het karakter van een subst.

hebben aangenomen, buiten tijdsbepaling gebezigd worden, als bijv. het Latijnsch dictum, in

eene uitdrukking als: mutua dicta reddere, het Fransche fait, in eene uitdrukking als: sur Ie

fait, met welke woorden de Bim. raa-nggdhi en raa-rawi vergeleken kunnen worden. Worden
deze woorden evenwel als bepaling van een ander subst. gebezigd (vgl. § 70) dan kan dit

moeielijk anders dan als misbruik of verwarring beschouwd worden. Gelijk bekend is, dient

het in de M.P. talen algemeen verspreide prefix ka, zoowel tot vorming van verleden deelwoorden,
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als van abstracte subst. (vgl. Kern., Fidjitaal, enz. pag. 40). Zoo uitgebreid is de functie van

raa nu nog niet, een woord als ra-neè, vgl. § 70, kan wel synoniem zijn met een Jav.

karëp, in zooverre dit ook de beteekenis bebben kan van: dat, wat gewild wordt, maar in

een uitdrukking als: duwe karëp is het niet te bezigen, maar moet de eenvoudige

substantiefvorm van het werkwoord gebruikt worden, dus ntau neè.

Aanm. II. In de verbinding van raa met een eigenlijk gezegd subst., moet de verklaring van den vorm

gezocht worden. Raa komt ook thans nog in de taal als afzonderlijk woord voor met de beteekenis

van: spoor van iets, bijv. raa edi, voetspoor. Dat zulk een woord in verband met een ander

subst. licht eene meer overdrachtelijke beteekenis krijgt, ja zelfs de eigenlijke beteekenis meer en

meer verliest, toont het Mal. bëkas, in uitdrukkingen als : bëkas rumah tuwan Uu, het gewezen

huis van dien heer, en nog meer het Jav. tilas in: tilas dëmang, een gewezen dëmang,

welke woorden in formatie geheel en al overeenkomen met een Bim. raa-siwe. Uit bovenstaande

voorbeelden is op te maken dat de oorspronkelijke beteekenis van het woord, neiging heeft

om te verloopen in eene, welke in het Hollandsch moeielijk anders uit te drukken is als

door: »het (de) gewezene of dat, wat (hij of zij, die) geweest is", ofschoon dit niet geheel

juist is, dewijl in het Bim , enz. het tweede subst. in genitiefbelrekking tot het eerste staat-

De zustertalen nu hebben van dit woord geen verder gebruik gemaakt, des te meer echter

het Bim., wat het zelfs in betrekking met de substantief vormen der werkwoorden heeft

gebracht; waarschijnlijk was door veelvuldiger gebruik met eigenlijke substantieven, de verloopen

beteekenis meer op den voorgrond getreden dan dit in de andere talen het geval geweest is.

Wanneer men nu raa in bovengenoemde beteekenis, in verbinding brengt met de substantief

vormen van woorden als: m.ai, komen, ngupa, zoeken, of dadju, lui zijn, dan heeft raa-mai-na

raa-ngupa-na of raa-dadju-na vanzelf de beteekenis van : zijn gewezen handeling van komen

(zoeken) of zijn gewezen toestand van lui zijn, wat op hetzelfde neerkomt als: zijn gekomen

zijn, zijn gezocht hebben, zijn lui geweest zijn. Dat zulk een woord, afgeleid van transitieve

werkwoorden, tevens een verleden deelwoord kan heteekenen, is reeds uit het Hollandsch op

te maken, waar wij eene uitdrukking als «dat, wat zijn zoeken is geweest", wel allereerst

zouden opvatten als gelijk aan: dat, wat hij gezocht heeft. Dewijl raa oorspronkelijk een

subst. is, moeten de met raa samengestelde of afgeleide vormen het eveneens zijn, wat ook

bevestigd wordt, door de wijze waarop zij gebezigd worden. Het actieve deelwoord van het

praet. moet van den besproken vorm afgeleid of liever naar analogie daarvan, gevormd zijn.

Gelijk gezegd is, zijn van dit deelwoord twee vormen in gebruik, als bijv.; raa-mangupa en

marangupa; logisch is eigenlijk alleen de tweede juist, welke in dezelfde verhouding staat

tot ra-ngupa als mangupa tot ngupa. Toch schijnt de taal zich oorspronkelijk van den

eersten vorm bediend te hebben. Tot bewijs hiervan kan strekken: in de eersten plaats, dat

een vorm als: marangupa, waarin raa reeds tot ra geworden is, eene inniger betrekking

van dit woord tot het verbale subst. doet zien, dan een vorm als: raa-mangupa; vooral

echter doet de subsiantiefwaarde dezer vormen de prioriteit aan raa-mangupa toekennen;

uit de oorspronkelijke waarde van raa als substantief toch is die van de samenstelling

gemakkelijk af te leiden, terwijl de substantiefwaarde van marangupa in tegenstelling tot

mangupa, alleen daaruit te verklaren is, dat deze vorm als geheel en al gelijkwaardig met den

eersten wordt beschouwd. Men moet zich deze woorden dus voorstellen als gevormd

van het part. praet., naar analogie van de schijnbare verhouding van het part. pass. praet.,

lot dat van het durativum ; dus raa-mangupa van mangupa als schijnbaar raa-ngupa, gezocht

van ngupa, gezocht wordende (vgl. 62). Uit deze vorming blijkt, dat ten tijde zij ontstond,

raa in zulk eene betrekking reeds een woord was geworden, zonder andere grijpbare beteekenis,

dan, om iets verledens uit te drukken, anders loch is de samenkoppeling met een deelwoord niet

te verklaren. Het lijdt geen twijfel of in vormen als: marangupa, raa-ngupa en ra-ngupa,

moet raa thans beschouwd worden als één met het volgende woord en dus geheel als prefix,

vooral de verminkte vorm ra kan toch onmogelijk meer als een afzonderlijk woord gelden.

Het zou dus consequent geweest zijn om, in plaats van ra-ngupa, het woord in een te schrijven

als: rangupa, evenals dit bij andere prefixen pleegt te geschieden; dewijl echter de volledige

vorm nog zoo duidelijk het oorspronkelijke karakter van samenstelling doet erkennen, heb ik
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zoowel voor den volledigen als voor den verkorten vorm, de voorkeur aan de thans gevolgde

schrijfwijze gegeven. De Biinaneezen zelven schrijven, wanneer zij het Arabisch schrift bezigen,

den volledigen vorm raa altijd als een afzonderlijk woord, doch veel gewicht legt dit niet in

de schaal, daar door de eigenaardigheid van het Arab. schrift raa \<Sj) moeielijk met het

volgende woord tot een geheel kan verbonden worden. In het Makass. schrift staan uit den

aard der zaak, zoowel ra als raa met het volgende woord aaneengeschreven
(

1
).

WAÜ.

§ 77. Zeer na verwant met raa door het gebruik wat er van gemaakt wordt, is

waü; zeer dikwijls toch hebben de vormen, waarbij waü gebezigd is geheel

en al dezelfde waarde als die met raa.

Waü heeft als afzonderlijk woord in de tegenwoordige taal meestal de

waarde van eene praepositie met de beteekenis van »na". Ettelijke malen

kan men in de teksten de uitdrukking aantreffen : waü ede, ook waü-ra ede

(bijv. 64.10) of waü ba ede, in de beteekenis van kento (makenlo) ba ede,

daarna, daarop. Als bepaling van een subst. op de in § 60 beschreven

wijze, vindt men dit woord gebezigd in : ede raa malösa mawaü ba nggana, dit

is het uitkomende bloed, wat na de bevalling is (dit is het bloed, dat na de

bevalling te voorschijn komt, 10.57). Op oorspronkelijk verbale kracht van

waü wijzen evenwel vormen als: waü-na-ra ba upa mpuru nai, na veertig dagen

(93.11 v. o.), en waü kai-na (vgl. § 115, vgl. bijv. 83.38), terwijl waü-sa

(bijv. 13.56) wel niet anders op te vatten is, dan »als het afgeloopen is",

vgl. de Aanm. aan het slot en § 270.

<§ 78. Waü, gevolgd door den substantiefvorm van een werkwoord, hetzij met

transitieve, heizij met instransitieve of kwalificatieve beteekenis, wordt in de

eerste plaats gebezigd tot uitdrukking van die tijdelijke adverbiale zinnen,

welke wij vormen door de voegwoorden » nadat" of »toen" met volgend

werkwoord in het perfectum of plusquamperfectum ; waü wordt dan steeds

gevolgd, hetzij door een der enclytische nadrukwoordjes ra, du of een enkele

maal pu (doch nooit ku), hetzij door de niet enclytische mpara of mpudu,

alleen wanneer op waü de nominale vorm van een werkwoord met intransitieve

beteekenis volgt, wordt het somtijds zonder nadrukswoord aangetroffen.

Voorb.: lao kai-na teè (tamba-na) èse doro, waü-ra teè-na, ai mambia, hij ging

(zijn net) op de bergen uitzetten, toen hij het uitgezet had, werd het avond

(17.lv. o.); nde pala koha luta ede, ivaü-ra mbeï-na salam, ede-ra made-na, de

schedel, nadat hij zijn groet gegeven had, stierf, (nadat de schedel gegroet

(') 1» de opmerkingen over de grammatica van het Manggaraisch (achter de Lijst van eenige woorden der

Manggaraische taal verzameld door J. W. Meerburg, T. v. I. T. L. en Vlk. Deel XXXV. Afl. I.), wordt het Bim.

raa door bate weergegeven, bijv. lako ra-lambo (een hond, die geslagen is) door: atju bate kahal. Dit bate zal wel

hetzelfde woord zijn, als het Mak. bate, spoor, teeken, en dus oorspronkelijk éen in beteekenis met Bim. raa

Overigens kan ik niet beoordeelen, of zulk eene constructie met bate, zuiver Manggar. is, het komt mij echter

waarschijnlijk voor, dat de vertolker iets van de oorspronkelijke kracht van het Bim. raa voelde (ook heb ik het

in het Mal. wel door bekas hooren weergeven) en dit letterlijk door bate vertolkt heeft.
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had, stierf hij, 58.26); (na-) donggo weya-du oi di tjere watja kai edi-na,

waü-ra watja-na, ede-ra ddho kai-na, hij reikte hem water in een ketel aan

om zich te wasschen; nadat hij zich gewasschen was, ging hij zitten, (44.55);

nira-pu di ai ndadi-ta sangadji wati wdra raka-ta ana, nira-pu

waü-du raka-ta ntjoki ro kasipdhu, ampo na-wdra ana, in den tijd nu, toen

wij vorsten waren hebben wij geen kinderen gekregen en nu,

nadat wij ellende en armoede bereikt hebben (tot ellende en armoede zijn

gekomen), nu hebben wij een kind (62.25); waü-pu ringa ba ruma-ta sa-mena-na

nuntu ro nggdhi-na, na-mbeï-du parenta, enz., nadat de vorst gehoord had

al wat hij verhaalde en zeide, gaf hij bevel, enz., (74.6) ede-ra kamotji

ro kaboro kai, waü mpara kamölji, ede-ra tjuwa lemba kai, enz. daarop pakten

zij (hunne draagbare goederen) bij elkander; nadat zij die ingepakt hadden,

droegen zij ze, enz. (55.54): ede mpara lao kai-na mbako ndai pande ede, waü

mpara mbako, ede mpara ngdha-na, waü mpara ngdha, ede-ra luu kai-na ade

bili-na, daarop ging de timmerman- zelf koken; nadat hij gekookt had, at

hij; toen hij gegeten had, ging hij in de kamer (52.4); {tjuwa-tjuwa ngdha

kai-na) waü mpara ngdha, tjuwa-tjuwa hdri lalöne kai-na, kambata

ro paiya kai-na, waü mpudu tjuwa-ljuwa kadihi-na ade-n, ede mpara tjuwa-tjuwa

maru kagoro-n, (vervolgens aten zij allen) nadat zij gegeten

hadden, lachten en schertsten, schreeuwden en juichten zij, nadat zij zich

vermaakt hadden, ging elk hunner slapen en snorken (29.55); ede-ra ou kai

ba ana doho-n, waü-ra mai doii malanda ede di uma-na, na raho-ra, enz., daarop

riepen de kinderen haar aan en nadat de koopvrouw bij het huis gekomen

was, vroegen zij, enz., (24.10); ede-ra lao wdli kai-na di sigi, waü-ra sambeya

djumaa, donggo kai, enz., daarna ging hij wederom naar de moskee, tóén hij

het Vrijdagsgebed verricht had, gaf hij, enz., (56.42) ; waü-du rugi, ta-laba

dja-ra, nadat wij verlies geleden hebben, hebben wij nu ook winst (50.5);

ede-ra waa kai aka sera, waü mpara ronggo di sera, ai na-mbia-ra, daarop

brachten zij (hem) naar het woud, toen zij daar gekomen waren, viel de

avond in (22.25) ; na-lao-ra ndeu di sori , waü mpara ndeu, tjuwa

dula mena kai di uma-na, zij gingen in de rivier baden , nadat

zij zich gebaad hadden, keerde ieder naar zijn huis terug (29.57) ; ndadiruma-t

lao luu-ra di ade nggdro dobu, waü mpudu luu ruma-t, nenti kai-na djdra, enz.,

daarop ging de vorst in de aanplanting van suikerriet; nadat de vorst daarin

gegaan was, hield hij het paard vast, enz., (26.7); wdra la Dadju maufi

djalitu aka-n de , waü mpudu dengga ufi-na, wali-du waü-ku, enz.,

zoo even was hier Dadju, welke op de fluit speelde nadat zijn

blazen opgehouden had (nadat hij opgehouden had met blazen) kon ik niet,

enz., (19 7); ede-ra lao kai kapana oi, waü-ra taho mbobo-na, na-ura kai-du

katowa, daarop ging hij water warm maken, toen goed geworden was het

koken er van (toen het goed kookte), goot hij het over in een pot (55.2, over

het gebruik van het perfeetum bij kwaliflcatieve werkwoorden vgl. § 242);
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ede-ra ngdri wdli kai-na dana, waü mpara dei kira-kira hampa wöo-na, ede mpara

londo babu kai ndai-na, daarna groef hij de aarde uit; nadat het diep [geworden]

was ongeveer tot aan zijn hals (toen de kuil eene diepte bereikt had ongeveer

tot aan zijn hals) sprong hij er zelf in (35.21); ede-ra tjuwa rai mena kai-na,

waü mpara döo, na-sodi wdli-ku, enz., daarop vluchtte ieder van hen, toen zij

ver (gevlucht) waren, vroegen zij, enz., (41.54); pala ana ede, waü tjumpu

sera, ede-ra lampa kai-na, nadat het kind nu zijne behoefte verricht had, ging

het (verder) voort (56.6).

In de plaats der nadrukswoorden ra enz. kan ook sa(sioï sara), vgl. § 270

achter waü gevoegd worden, om aan te duiden, wat wij uitdrukken door een

zin, ingeleid door de voegwoorden »als, indien" enz. met volgend werkwoord

in het fuiurum exactum of perfectum, bijv. lao lèto-pu lako ede, waü sara

Veto, lao waa-pu, enz., ga dien hond van een kerel binden, als gij hem

gebonden hebt (of: zult hebben), breng hem dan, enz. (22.25). Gewoonlijk bezigt

men evenwel in dezen zin een finiet werkwoord in het perfect, (voorbeelden

zie men in § 240), tenzij de agens onbepaald is, vgl. de volgende §.

79. Uit de hierboven gegeven voorbeelden blijkt dat de hoofdzin, welke steeds

volgt op den nevenzin met waü, meestal gevormd wordt door ede-ra (ede mpara),

met volgend werkwoord in den substan tiefvorm of wel door eene daaraan

gelijkwaardige constructie, vgl. § 126, maar dat hij ook door een linieten zin kan

uitgedrukt worden. De agens van het verbale subst. na waü wordt uitgedrukt

op de gewone wijze, welke reeds in § 65 bij de subst. met raa besproken

is. De agens kan uitgedrukt of verzwegen worden; de eenige daarvoor

geldende regel is de duidelijkheid; is de agens verschillend in den hoofdzin

en den met waü aanvangende nevenzin, zoo ligt het in den aard der zaak,

dat hij meestal uitgedrukt wordt; waar evenwel geen verwarring kan ontstaan,

wordt de agens meest weggelaten. Onderscheid tusschen actief en passief

kan het Bim. bij het bezigen van waü met volgend verbaal nomen niet maken

;

maar indien de agens verzwegen is, kunnen wij de uitdrukking dikwijls met

eene passieve constructie weergeven, bijv. ede-ra loa kai ba ana sangadji, waü-ra,

loa, ede-ra runty'u mena kai sa-mena-mene-na kani-kani ana sangadji ede, daarop

maakte de prins (hem) los; nadat hij losgemaakt was, trok de prins al zijne

kleeren uit (22.40) ; ede mpara kaa-n hadju ede, waü mpudu kaa, laho-ra

kaleya-na, ede mpara tjuwa-ljuwa nggontju mena-na di ade afi, daarop staken

zij het hout aan, toen het aangestoken was en goed vlamde, sprongen zij

allen in het vuur (23.55); lao weha weya dja-pu nahul Waü-pu weha,ngdha

kai-na ba guru-na, (de leermeester sprak): gaat ook voor mij (wat) halen!

Nadat het gehaald was, at hij er van (5.7). Zoo ook wanneer de verzwegen

agens onbepaald is, bijv. (wua hadju ede) waü sara ngdha pala, ampo

na-poku ro dula, wanneer er nu van die vruchten gegeten is (of wanneer

men van die vruchten gegeten heeft), keeren (de takken) naar hunne

plaats terug (91.5); waü sara nöno oi ede, na-ndha-ndha tarowa-ra pala
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pahu, als er van dit water gedronken is, dan glanst het gelaat hoe langer

hoe meer (95.25).

Aanm. In de hierboven behandelde uitdrukkingen moet waü oorspronkelijk verbale waarde gehad

hebben. Naar den vorm zou men het houden voor een intransitief werkwoord in den derden

persoon met weglating van het voorgevoegde verkorte pers. voornaamwoord, vgl. § 231, men
vergelijke slechts: ivaü-ra (of -du) of waü mpara (mpudu) lao-na, nadat hij gegaan was, met

:

lao-ra (-du) of lao mpara (mpudu) doü ede, die man gaat (of ging). Daarentegen moet men
waü in eene uitdrukking als : waü-pu ringa-na (nadat hij gehoord had), zelve voor een verbaal

subst. houden. Het Bim. toch bezigt pu als nadrukswoord, behalve bij den imperatief, bijna

uitsluitend bij als absolutieven optredende verbale subst., bijv. ede-ra lao waa kai ba wai

bunga, rongga-pu aka kapa, lepi mena kai ba doü bunga ede, ringa ndede-pu ngango di

luta kapa, na-hengga-du ntjai bili-na Tjahaya-Hairani, de oude vrouw ging daarop de

bloemen brengen ; bij de komst op het schip (toen zij op het schip kwam) ontrukte de bemanning

haar de bloemen, bij het aldus hooren van die opschudding op het voorschip (toen zij aldus

die opschudding op het voorschip hoorde) opende Tj. H. hare kamerdeur (71.36). In waü-pu

ringa, staat ringa dus in genitiefbetrekking tot het verbale subst. waü. Het weergeven

van zulke tijdelijke adverbiaalzinnen door den subst. vorm van een werkwoord, komt zoo

volkomen overeen met hetgeen wij in het Bim. zelf zien bij het absolutief bezigen van een

subst. met raa, als bijv. ra-ringa-ku, bij mijn gehoord hebben, toen ik gehoord had, vgl. § 64,

alsook met de correspondeerende uitdrukkingen in de verwante talen, men denke aan een

Jav. sa-tëka-ne en dergel. dat men zich onwillekeurig afvraagt of waü in waü-ra (enz.) lao ook

niet de waarde van een subst. hebben kan. Onmogelijk is dit niet, maar toch niet waar-

schijnlijk. Als bewijs zou aangehaald kunnen worden, dat waü-ra of waü-du met volgend

verbaal subst. te zamen, soms de waarde van een substantief hebben kan, vgl. § 81, doch dit

kan ook verklaard worden, zonder dat men de toevlucht behoeft te nemen daartoe, om waü-ra

reeds op zichzelve als een subst. te beschouwen. Daartegen pleit evenwel het gebruik van

ra, enz. als nadrukswoorden, dewijl men deze in het Bim. na eigenlijke en verbale subst.

allhans in de tegenwoordige taal, niet bezigt. L'aarenboven bewijst het feit, dat men een

eenvoudigen finieten zin in het perfectum ook in den zin van den hierboven behandelden adverbialen

bijzin kan bezigen, zoodat bijv. na-waü-ra lao, hij is, (was) gegaan, ook den zin kan hebben

van -nadat hij gegaan was" (vgl. de volgende §. Aanm.) dat eene substantiefconstructie voor

het Bim. in deze uitdrukkingen geen bepaald vereischte is. Men vergelijke ook het Makass. lébaki.

In elk geval is waü in genoemde uitdrukkingen voor de tegenwoordige taal een dood woord

zonder eigen zelfstandige, maar alleen met grammaticale beteekenis.

§ 80. Door voor waü met een der nadrukswoordjes en volgend verbaal subst. een

voornaamwoord in verkorten vorm te plaatsen, vormt men in het Bim. het

finiete perfectum, dus ku- (mu- of na- of ta-) waü [-ra of -du of mpara of

mpudu) ringa, ik heb (gij hebt, hij heeft of zij hebben, of wij hebben gehoord)

;

ku- [mu-, of na-, of ta-) waü {-ra of -du of mpara of mpudu) mai, ik ben

(gij zijt; hij is of zij zijn, wij zijn) gekomen; ku- (mu- of na- of ta-) waü

(•ra of -du of mpara of mpudu) nae, ik ben (gij zijt, hij is of zij zijn, wij

zijn groot (geworden). Van de in § 78 genoemde nadrukswoorden is pu alleen

hier ongebruikelijk. Gevolgd door een intr. werkwoord, treft men waü ook

hier nu en dan zonder nadrukswoord aan. Voor meerdere voorbeelden zie

men $ 240.

Aanm. Men boude in het oog dat onder bepaalde omstandigheden het verkorte voornw. verzwegen

kan worden, vgl. § 231, bijv. e nasi, waü-du hengga iveya ntjai kuru-mu ede ba hawo ro

ninu ruma-ta, vogel' Zijne Majesteit, onze vorst heeft uwe kooi geopend (49.19); waü-du

tjumpu mena kapa wadu ede, het steenen schip is geheel en al klaar (22.9). Indien dit plaats
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heeft, bestaat er dus vormelijk geen onderscheid tusschen deze constructie en de hierboven

in § 78 behandelde, de beteekenis moet dan uit het verband opgemaakt worden. Daarentegen

vindt men ook somtijds een flniet perfectum gebezigd in den zin van de in genoemde § 78

besproken constructie, bijv. ede mpara nöno-n kahawa, na-waü mpara nono kahawa, ede

mpara iyu-na maivu, daarop dronk hij kollie; nadat hij koffie gedronken had, voelde hij zich

bedwelmd (47.35). Meerdere voorbeelden zie men onder § 240.

81. Waü-ra of waü-du, gevolgd door een verbaal subst., hetzij met transitieve,

hetzij met intransitieve of kwalificatieve beteekenis, kan ook gebezigd worden

als synoniem van het verbale subst. met raa als nominale vorm van een

werkwoord in het perf.; alleen bij kwaliiicatieven kan tusschen beide vormen

eenig onderscheid gemaakt worden, vgl. § 82. De niet enclytische nadruks-

woorden mpara en mpudu, als ook pu, kunnen in deze beteekenis niet

gebezigd worden. Voorb. ta-karinga-pu waü-ra wam nasi, deel hem mede

dat de vogel er reeds is, (49.1, vgl. § 242) ; ntoi waü-du kau-na ngupa

ba ina-ku doü makambera, lang is het bevolen hebben mijner moeder

(mijne moeder heeft sinds lang bevolen) om een vriendelijk persoon (als

vrouw) te zoeken (32.40); na-raka-ra tolu nai waü-ra kaa ede, la Kalai

na-kani-kani-ra kani ana sangadji djawa, (toen) het verbrand hebben drie

dagen bereikt had, (drie dagen nadat men den Javaanschen prins verbrand

had), trok Kalai de kleederen van den Javaanschen prins aan, enz. (23.8);

maai ake na-ipi lalehe ade-ku ba waü-du sake labo wei anakoda, enz., nu voel

ik mij zeer bezwaard wegens het afgesproken hebben (dewijl ik die afspraak

gemaakt heb) met de vrouw van den scheepsgezagvoerder (72.21); labotjuwa

hdri linli mpa duwa-na labo wei maèda weya rawi ruma sangadji ro ruma-t

bitjdra mandinga labo waü-du boru kaköla mena weya gendi mada-na, hij en

zijne vrouw lachten met gedruisch (schaterden van lachen) toen zij zagen

hoe de vorst en de rijksbestierder zich gedroegen, met het geheel kaal af-

geschoren hebben van de wenkbrauwen, (terwijl zij hun beiden de wenkbrauwen

geheel kaal afgeschoren hadden, 48.36); na-karinga-du ompu ro la Bango ba

waü-ra kasi ade doü matarima-na, zij berichtte aan den ouden man en aan

Bango, dat de menschen medelijden gehad hadden (zoo goed geweest waren)

om hem (als schoonzoon) aan te nemen (31.12 v. o.); ntika na-ringa-ku nangi wai

ede ba supu waü-ra made ompu, plotseling hoorden zij de oude vrouw weenen,

dewijl de oude man gestorven was (39.10); ede-ra kakente-n ba waü-ra hini

mena tuta-na ba oi tarii, hij verschrok daarop, dewijl zijn hoofd vol urine

[geworden] was (41.12, vgl. § 242); ede-ra londo rai kai-na labo waü-ra kola

gendi mada kui-na, daarop ijlde hij naar beneden, terwijl zijne linker wenkbrauw

kaal (afgeschoren) was (47.42); na-lao-ra karinga Tjahaya-Hairani ba waü-ra

tjumpu doü, hij melde aan Tj. H. dat de menschen op waren (dat er geen

menschen meer waren, 75.7).

Gelijk uit de voorbeelden blijkt, volgt de agens, zoo die uitgedrukt wordt,

op het verbale subst. na waü, of wordt daaraan verbonden, indien hij door

een voornaamw. wordt voorgesteld. Nevens dezen vorm is evenwel ook een
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andere in gebruik, waarbij het voornaamw. als agens optredende, aan waü

wordt gehecht, terwijl dit laatste bijna altijd zonder ra of du voorkomt; bijv.

ba waü-mu batja sura, wegens uw gelezen hebben in geschriften (dewijl gij

geschriften gelezen hebt, 98.36) ; ede-ra waü-ku kanira weya, ede-ra katèsa

kai-na nami döho, toen ik (den tuin) voor hen schoongemaakt had, joegen zij

ons beiden weg (51.9. Over de subst. constructie na ede-ra, vgl. § 126);

makenïo mpara di waü-na lodja, dat, wat na zijn onderzeil gegaan zijn was (nadat

hij onderzeil gegaan was, 81.12 v. o.), ba waü-mu nae ro nene, dewijl gij groot en

voornaam geworden zijt (98.23). Een enkele maal treft men ook bij dezen

vorm het nadrukswoordje ra aan, bijv. ba waü-na-ra ntau, wegens zijn rijk

geworden zijn (omdat hij rijk geworden is, 99.35).

Aanm. Tot verklaring van den eersten vorm van den nominalen vorm van het perfectum met behulp

van waü, denke men aan de subst. met raa. Deze kunnen, gelijk in § 67 gezegd is. ook als

absolutieven optreden, zoodat in bepaalde constructie ra-ringa-ku ook beteekenen kan: bij

mijn gehoord hebben, toen ik gehoord bad. Aan dit ra-ringa-ku in bovengenoemde beteekenis

was en is de uitdrukking waü-ra (enz.) ringa-ku volkomen synoniem. Toen nu waü lang-

zamerhand zijne eigene, zelfstandige beteekenis verloren had, is men de uitdrukking gaan op-

vatten als één geheel, evenals raa met het volgende verbale substantief één geheel vormt.

Dewijl nu waü-ra ringa-ku in beteekenis geheel gelijk was aan ra-ringa-ku als absolutief

gebezigd, is men de geheele uitdrukking ook als een zoodanig gebezigd subst. gaan beschouwen,

en is men waü-ra ringa ook in andere gevallen, bijv. als subject, of na praepos. geheel als

synoniem van ra-ringa gaan gebruiken. Het valt gemakkelijk te begrijpen waarom men de

niet enclytische nadrukswoorden mpara en mpudu niet in deze beteekenis na waü bezigt,

toen men toch de uitdrukking, wat de beteekenis betreft, als een geheel ging voelen, was men

vanzelf geneigd deze eenheid ook formeel uit te drukken; eene volkomen ineensmelting der

beide woorden als in ra-ringa, kon niet plaats hebben, dewijl waü in de uitdrukking

waaruit het subst. ontstaan is, nu eenmaal altijd met een nadrukswoord voorkwam, (men

kan dus wel aannemen dat waü zonder nadrukswoord in eene uitdrukking als: waü tjumpu

vgl. boven § 78 eene afslijting van veel later tijd is), men heeft dus de grootste en meest

hinderlijke verwijderd. Eigenlijk zou ook het Bim., toen men de uitdrukking eenmaal als één

woord opvatte, ook daar, waar zij gebezigd wordt als in § 78 beschreven is. de woorden

mpara en mpudu niet kunnen gebruiken, maar daar waren zij nu eenmaal in zwang, als

reminiscens van den tijd, dat waü en het volgend verbaal subst. nog als twee afzonderlijke

woorden gevoeld werden, en zijn daar dan ook in gebruik gebleven. Ook het niet bezigen

van het trouwens ook in het geval van § 78 zeldzame pu, is wel te verklaren. Het Bim.

bezigt pu als nadrukswoord alleen bij den imperatief en bij verbale subst. als absolutief gebezigd,

het ligt dus in den aard der zaak, dat het waar ra (du) gebezigd kon worden, pu als strijdig

met zijn taalgevoel verworpen heeft. Daarenboven komt het mij waarschijnkjk voor, dat

eene uitdrukking als : waü-pu weha (nadat hij genomen had) verklaard moet worden als eene

latere formatie, vgl. § 85, Aanm. I. en dus voor de verdere geschiedenis van de uitdrukking

van geen invloed is geweest.

Van deze als een subst. gebezigde uitdrukking moet de finiete vorm van het werkwoord

in het perfectum zijn afgeleid, dus ku-waü-ra (-du) ringa van waü-ra (-du) ringa, gelijk

ku-ringa van ringa, vgl. § 228. Nu kunnen evenwel in den finieten vorm wederom mpara

(mpudu) als nadrukswoorden optreden. Dit kan op volgende wijze verklaard worden. Mettertijd

is men zich eene uitdrukking als: ku-waü-ra ringa, zonder zich de eigenlijke afleiding bewust

te zijn, gaan voorstellen als een finiet werkwoord, gevolgd door een verbaal subst., gelijk bijv,

ka-neè-ra ringa, ik wil hooren. Dit kan gemakkelijk plaats vinden, dewijl waü-ra ringa wel

naar den zin, maar niet naar den vorm eene eenheid uitmaakt. Men stelde zich dus den

vorm voor als samengesteld uit ku + waü-ra + ringa en niet, zooals het werkelijk is, uit
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ku. + waü-ra ringa. Dewijl men nu, in plaats van ku-neè-ra ringa, zeggen kan ku-neè mpara

(mpudu) ringa, heeft men dat ook toegepast op ku-waü-ra ringa, wat des te lichter viel

omdat een vorm waü mpara (mpudu) ringa zelve (vgl. § 78) reeds bekend was. Nadat men

dus eerst de tweede woorden als één heeft beschouwd, is men later in de finiete vormen, deze

eenheid weder als uit twee verschillende woorden te bestaan, gaan beschouwen, en wel met

dit verschil, dat, terwijl in het geval van § 78 het volgend verb. subst. oorspronkelijk liet

subject van waü moet zijn, het hier fungeert als van waü afhankelijke infinitief. Het bewijs

dezer verklaring, vindt men in den tweeden vorm, welke bet verbale subst. van het perf.

met waü kan aannemen. Na eene paepositie, bijv. ba, luidt eene uitdrukking als: ku-neè-ra

ringa : ba neè-ku ringa (door mijn willen hooren = dewijl ik wilde hooren), op dezelfde

wijze nu, vormt men ba-waü-mu batja, vgl. boven, alsof waü een afzonderlijk woord

ware. Dat men nu ook hier nog weer wel eens ra aantreft, als in ba waü-na-ra

ntau, is eigenlijk weder eene nieuwe verwarring, daaruit ontstaan, doordien men in andere

gevallen ra als onafscheidelijk aan waü gehecht voelt.

82. Indien het verbale subst. na waü-ra (-du) afkomstig is van een werkwoord

met transitieve beteekenis, dan kan de geheele uitdrukking, evenals het subst.

met raa ook de beteekenis hebben van het passieve deelwoord van het perfectum.

Gewoonlijk worden deze deelwoorden gebezigd tot bepaling van een ander

subst. Voorb. mat tiyo tja-pu di ade talaga ake ima nggömi döho waü-ra ngdha

ba nami, kom eens in dezen vijver kijken naar de makkers van ulieden,

welke wij gegeten hebben (wij zouden zeggen: waarvan wij gegeten hebben,

37.33); ana-n maduwa-n wati-du kau luu ntjai lawa waü-ra bonto ro wöle,

hare beide kinderen lieten zij niet toe de poortdeur, welke gesloten en

gegrendeld was, binnen te gaan (57.6); na-wii-du ai kabunu waü-ra huku

kai-na mina (voor huku-na kal mina, vgl. § 123) ndai sumbu, sa-bae di karombo

sa-bae èse uma, zij legden een kabunu-touw, dat zij te voren met olie ingewreven

hadden om er eene lont van te maken zoo, dat het eene uiteinde in de kuil,

het andere op het dak van het huis lag (69.40); makento mpara ba ede,

na-ringa wali mpara ba ina ro ama doü mönê ede ana-na waü-du landa wdli,

toen daarna de ouders van dien man hoorden «hunkind dat wederom verkocht

was" (dat hun kind wederom verkocht was, 28.5, vgl. § 255). Men treft

ze ook wel eens op andere wijze gebezigd aan, bijv. als praedicaat

(natuurlijk onder dezelfde voorwaarden waaronder het deelw. met raa als

praedicaat optreedt), bijv. rawi raa-maulu-sa waü-du kaila, rawi ai ake, enz.,

het werk dat te voren geweest is, is het, wat niet gewild geworden is (dat

wat men vroeger verricht heeft, wil men reeds niet meer doen), dat wat

thans verricht wordt, enz, (99.16); rawi sdra dana Mbödjo waü-du paki dri

woha sera, wat voor den Hadat van Bima verricht moet worden is het, wat

buiten in 't woud geworpen is (99.6); nahu ake waü-ra kina ba fxtena ba

doü, ik ben hier onder den invloed geraakt van den laster der menschen (76.33).

Ook van het verleden deelwoord met waü bestaat een andere vorm, welke

ontstaat door voor waü, wat dan gewoonlijk geen nadrukswoord heeft, nog

het prefix raa, meestal in verkorten vorm te plaatsen, bijv. kampasu ra-waü

töho na-waü-ra mbentjo, de cirkel, welke getrokken was, is niet meer goed

rond (100.25, vgl. in denzelfden zin djangka raa-töho, ibid. 29); djagu ra-waü
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ntjango, gebakken mais (69.15); ntjoki ra-waü nuntu ro ndonla, de verhaalde en

vermelde straffen (84.6, v. o.). Somwijlen wordt echter ook hier het nadruks-

woordje ra achter waü gehecht: katjai ba matja iwa ndai pöda-na ra-waü-ra

ngaha ba mbeè, naar de tijger meende, was het werkelijk een makker van

hem, welken (z. v. a. waaraan) door de geit gegeten was (37.56). Een voorbeeld

van zulk een deelwoord als subject optredende, is raa-waü-na-ra nggahi na-waü-ra

mbali, hetgeen door hen gezegd is (wat zij gezegd hebben) is teruggekeerd

(z. v. a. niet in vervulling gekomen, 102.23). Uit het laatste voorbeeld blijkt

dat bij den tweeden vorm van het verleden deelwoord met waü, het voornaamw.

als agens optredende, aan waü gehecht wordt op dezelfde wijze als dit bij

den tweeden vorm der verbale subst. met waü plaats heeft. Omtrent de

plaatsing van dit deelwoord gelden dezelfde regels als van het met raa gevormde,

vgl § 66.

Aanm. De tweede vorm der passieve deelwoorden met waü moet op dezelfde wijze verklaard worden

als die der verbale substantieven met waü, namelijk uil de schijnbare vorming van het finiete

perfectum. Omlrent het nadrukswoord ra bij den tweeden vorm geldt hetzelfde, wat aan het

einde der aanmerking na de vorige § gezegd is. Een zeer sterk voorb. van de verkeerde

opvatting omtrent de verhouding van waü tot het volgend verbaal subst. in deze woorden

is volgende constructie, welke ik éénmaal (98.40) aantrof: doü mauba-uba dae ndai waü-na-ra

imba, wat beteekenen moet: de aanzienlijken, de daeng's, zijn door hen nagevolgd; ndai

waü-na-ra imba moet hier dus de beteekenis hebben van: ra-imba-na of waü-ra imba-na(oi

rawaü-na imba als praedicaat gebezigd); maar vormelijk is het een als praedicaat optredend

lijdend deelwoord van bet imperfectum (met het bulpwoord ndai, vgl. § 98), van een

verondersteld werkwoord waü, gevolgd door een verb. subst. als infinitief, evenals bijv. in

eene uitdrukking als : ake-ra ndai tjaü-na ngdha, dit is het, wat door hem bemind wordt om te

eten, (hij houdt er veel van om dit te eten, vgl. bijv. 97.37). Het eenige verschil is, dat hier

waü wederom met ra als 't ware samengegroeid is.

§ 85. Door voorvoeging van ma worden van de passieve deelwoorden van het perfectum

met waü, actieve gevormd, evenals van die met raa, bijv. nde pala nahu

kasi ade-ku labo nggömi dóho mawaü-ra nangi ake, maar ik heb medelijden

met ulieden, die geweend hebt, (24.16); mandai tangdra kai-ta doü mawdra

'ilmu ro mawaü-ra raka mortabat, om door ons genoemd te worden iemand,

die in 't bezit is van wetenschap en die een rang heeft bereikt (97.19);

sabune-bune-du doü mawaü-ra luu dei ade naraka ba supu raa-daa-

kasi kai-na ade ana jatim, verscheidene zijn de menschen, die in de hel zijn

gekomen (verscheidene menschen zijn in de hel gekomen) terwijl zij geen

erbarmen gehad hebben met de weezen (103.59); na-weha-ra röo ro hadju,

na-nipi-ku ndai bore kai-na sarumbu-na mawaü-ra ntjuwu, hij nam bladeren

en hout, en maakte die fijn om daarmede zijn lichaam, dat gewond was

in te wrijven (62.5); na-waü-ra bini ba wolo mawaü-ra meda, het is vol

gezuiverde wol (54.6); wdra-tji patu mat waa kai-mu di uma doü mawaü-ra

mbai kalinti, past het, dat gij naar huis komt brengen (het lijk van) een

mensch, dat reeds erg stinkt? (35.4); rawi-mu kombi, nggdhi-mu kombi mawaü-ra

daa taho, hetzij eene daad, hetzij een woord van u, dat niet goed geweest is

(IL). Hier volgen nog eenige voorbeelden van dit deelwoord, gevormd van
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bezittelijke samenstellingen, vgl. § 46 nggdhi mawaü-ra tjumpu raa-hananu

ndai nggdhi, een woord, waarvan het gedacht hebben afgeloopen is, (een

woord, waarover voldoende nagedacht is),^moet uitgesproken worden (105.15);

wali tjaü-ku ba nahu doü siwe mawaü-ra mbdra-mbuntu lawili ndede-n, ik houd

niet van iemand, die zulk een opgezwollen borst heeft (52.20) ; bune-tji da hapöro

kai-fcu labo mbeï-mu höba kuu ro hiwa labo fdre-mu mawaü-ra bint pila-pila

mbuwa djompa, hoe zou ik niet boos zijn, dat gij zemelen en gruis van

rijstkorrels te elen geeft »met uwe rijst, die ettelijke gevulde schuren heeft"

(terwijl ettelijke rijsthuisjes met uwe rijst gevuld zijn, 27.27). Behalve als

bepaling van een subst., treft men deze deelwoorden ook wel als subject aan,

in dezelfde gevallen, waarin hel actieve deelw. van het imperf. als subject

optreedt: rawi-na na-mböto-ra mawaü-ra tjura-tjura, van zijne daden is veel wat

verward [geworden] is, (veel van hetgeen hij verricht, is verward, IX.);

• na-mböto-ra mawaü biko-bako, velen zijn het, die bedrog gepleegd hebben,

(velen hebben bedrog gepleegd, 100.22).

Het taalgebruik heeft bij deze actieve deelwoorden het uitsluitend gebruik

van ra na waü verkozen. Hiertoe kan wel medegewerkt hebben, de omstandigheid

dat het Bim., zoo het na een actief deelwoord van het imperf. een nadrukswoord

bezigt, daartoe steeds ra verkiest. Een enkele maal treft men waü zonder nadruks-

woord aan (zie het laatste voorbeeld). Omtrent de plaatsing gelden bij dit

deelwoord dezelfde regels als bij de andere. Nooit heb ik deze actieve deelwoorden

met waü ontmoet afgeleid van een werkwoord met transitieve beteekenis.

Eén voorbeeld is mij bekend, waarin men het werkwoord als transitief zou

kunnen beschouwen, nam.: sangadji mawaü-ra kani maniika-ntika (77.40);

waarin kani mantika-ntika zou opgevat kunnen worden als «iets prachtigs

dragen", doch meen ik dat dit onjuist is, en- dat manlika-nlika hier adverbium

is, dat de vorm van een adjectief gekregen heeft, dewijl het bepaalde werkwoord

den vorm van een subst. heeft, vgl. § 60, zoodat het geheel beteekent: de

vorst, welke zich zeer prachtig gekleed had, en kani dus hier ook intransitief is.

§ 84. De verbale subst. en deelwoorden, gevormd van werkwoorden met transitieve

of intransitieve beteekenis (met uitzondering der kwalificatieve) door middel

van waü-ra (du) komen in beteekenis volkomen overeen met die, welke met

raa gevormd zijn, alleen worden die met raa veel meer gebezigd. Eene

uitzondering hierop maken inlransitieven als: mbia, breken (frangi), tjumpu,

eindigen (finiri), ntjuwu, gewond worden, mbdra-mbuntu, opzwellen, made, sterven,

enz. kortom de zoodanige, waarvan het. verleden deelwoord ook in onze talen

meer het karakter van een adjectief heeft, alsook ^die intransitieven, welke

het prefix sa (ka, ta) bevatten (vgl. § 150—152), van deze werkwoorden nu

vormt men het verbale subst. en het deelwoord van het perfectum bij voorkeur

met waü, zonder dat nochthans de vormen op raa geheel uitgesloten zijn.

Voorts vindt men waü herhaaldelijk bij de kwalificatieve werkwoorden. Hierbij

maakt het taalgebruik eenig onderscheid tusschen de vormen met raa en waü,
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terwijl de (trouwens zeldzaam voorkomende) vormen met raa meestal »het

geweest zijn" aanduiden, drukken die met waü »het geworden zijn" uit; over

het perf. bij de kwalificatieve werkw., vgl. § 242.

Aanm. Een voorbeeld Jjvan ra in plaats van waü gebezigd, is: sangadji ra awa mai parenta-na

(77.33, vgl. § 75).

*

§ 85. Ter bepaling van een subst. dat in den zin de functie vervult van direct

object, bezigt men, zoo subject en praedicaat voorafgaan, in plaats van het

actieve verleden deelwoord, dikwijls een finieten zin met het werkwoord in

het perfectum. Ditzelfde geschiedt ter bepaling van een subst., wat de

functie van subject in een zin vervult, mits het praedicaat daaraan voorafgaat.

Vooral geschiedt dit, in plaats van de actieve deelwoorden met waü, dus

indien het werkwoord kwalificatieve beteekenis heeft en ook, hoewel in mindere

mate, bij de overige intransitieve werkwoorden. Noodzakelijk is deze

omschrijving echter niet, gelijk uit de voorbeelden in § 75 en § 83 blijkt.

Voorb. nahu malao kina nggömi mandadi sangadji di sa-buwa rasa ndai matjèpe-na

sangadji di rasa ede na-waü-ra made, ik zal u aanstellen tot vorst in een

land, om te vervangen den vorst in (van) dat land »hij is gestorven" (die

gestorven, is, 58.59); wdra tolu-n ana möne-n na-waü-ra nae sampela mena,

er waren drie kinderen van hen, zij waren allen groot en volwassen

[geworden], d. i. zij hadden drie kinderen, welke allen reeds groot, en

volwassen waren (26.8 v. o.) ; wdra sa-buwa sdhe na-waü-ra mpèke bange

pöda-pöda, er was eens een buffel, die zeer mager was (35.21 v. o.). Na èda,

zien, (vgl. § 47) wordt het actieve deelwoord met waü steeds op deze wijze

omschreven: ntika na-èda mpudu doü (siwe) mamade wdli waü-ra anga asa-n,

kadora mada-n, daarop zag hij wederom eene doode vrouw, wier mond en

oogen open waren (32.58); na-èda mpara kula na-waü-ra bini ba wolo, toen

zij de mand zagen, welke vol wol was, enz. (54.5); labo èda-ku sarumbu-na

na-waü-ra kèta-kèta mena, terwijl ik tevens zag, dat haar lichaam geheel

en al bont en blauw was (52.24); ntika na-èda mpara ba londe di möfi

sa-mena-na uta isi sori na-waü-du lao mena awa möti, toen de visschen

in de zee zagen, dat de visschen, die de rivier bewonen, allen naar zee

waren gegaan (20.7) na-èda mena-du ndai kali na-waü-ra lösa watu kuru

besi, toen zij zagen, dat het de kali zelf was, welke uit de ijzeren kooi

gekomen was, enz. (49.20). Het verkorte voornaamw. kan voor het werkwoord

van den bepalenden zin ook weggelaten worden, vgl. § 47: ba èda-na

ana-na waü-ra made, omdat zij zagen, dat hun kind dood was (55.15); èda

ndede ba wei sangadji Ana-ana kali waü-ra luu di ade kuru besi, toen de vrouw

van vorst A. a. zag, dat de kali in de ijzeren kooi was gegaan, enz. (24.47).

Het eenige voorbeeld van een omschreven actief verleden deelwoord van een

transitief werkw. mij bekend, is: ntika na-èda mpudu sdhe na-waü-ra ngdha

kapule mena isi levci ede, ede-ra lao weha kai-na ba doü mantau lewi ede hadju,

enz., toen hij zag, dat de buffel, hetgeen in den tuin was, schoon opgegeten had,
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ging de eigenaar van den tuin een (stuk) hout halen, enz. (35.10 v. o.)

vgl. ook § 254. Eene uitzondering maken de actieve deelwoorden, afgeleid

van samenstellingen als: made sarènga, op den rug doodliggen (vgl.

§ 168, en over het gebruik van het perf. bij deze woorden § 242) welke nooit

in een linieten zin plegen opgelost te worden: na-èda mpara doü siwe mawaü-ra

made sambanta di vooha ntjai, hij zag eene vrouw uitgestrekt dood op den

weg liggen (52.25) : na-èda-du timba ompu mawaü-ra made sarènga di ade peli

ede, zij zagen het lijk van den ouden man achterover dood in de kist liggen

(39.55) ; èda ba wai Tjahaya-Hairani mawaü-ra lösa djaru-djoro oi mada-na,

toen de oude vrouw zag Tj. H., wier tranen gevloeid hadden (toen de

oude vrouw zag, dat de tranen van Tj. H. gevloeid hadden, (73.2).

Deze omschrijving van het actieve verleden deelwoord kan alleen dan

plaats vinden, indien het bepaalde subst. op de wijze, als boven gezegd is,

als subject of object optreedt, nooit na een subst. in genitivo of voorafgegaan

door eene praepositie. Dewijl nu de agens van een transitief werkwoord door

de praepos. ba wordt ingeleid, kan daarbij nooit van eene oplossing in een

finieten zin sprake zijn.

Ook daar waar een actief deelwoord van het perfectum zelve als object, enz.

zou kunnen optreden, op dezelfde wijze als dat van het imperfectum, vgl.

§ 56, kan het in een finieten zin ontbonden worden, bijv.: raa-da-wdra

na-kawdra-ku, na-tsoaü-du wdra na-kadawdra-ku, wat niet is, doet hij zijn,

het is (voor »dat wat is", marawdra), doet hij niet zijn (37.5. Over het

gebruik van het perf. vgl. § 242). Ook de verbale subst. van het perfectum

worden dikwijls ontbonden, vgl. § 255.

Aanm. Het zou het gemakkelijkst zijn, waü te verklaren door aan te nemen, dat de oorspronkelijke

beteekenis is «afgeloopen, afgedaan". Een bewijs hiervoor heeft men evenwel niet, dewijl waü

als levend woord, bijv. in een zin als: het werk is afgeloopen enz. in de taal niet voorkomt. Een

gelijkluidend woord evenwel komt thans nog voor als adverbium in de beteekenis «eerst, vooraf",

vgl. § 264. Het is mogelijk, dat deze beide gelijkluidende woorden ook oorspronkelijk één

waren. Eene uitdrukking als waü-ra (enz.) ngdha, ede-ra maru kai-na (nadat hij gegeten had,

ging hij slapen), zou dan oorspronkelijk alleen beteekenen: vooraf (was) het eten, daarop ging

hij slapen. Wanneer ie kennen wordt gegeven, dat de handeling van eten, voorafging aan het

gaan slapen, dat dus van het tegenovergestelde standpunt beschouwd, die handeling ten

opzichte van het gaan slapen, gepasseerd was, wordt daardoor dus op andere wijze hetzelfde

denkbeeld uitgedrukt als door: nadat hij gegeten had, ging hij slapen. Daar waü, wat

wij, aangenomen dat het bovenstaande juist is, door een bijwoord zouden weergeven, juist de

hoofdzaak is van hetgeen in de eerste afdeeling van de uitdrukking wordt medegedeeld, is

het geheel volgens den regel, dat het als praedicaat optreedt, vgl. § 259 (of desnoods bij subst.

constructie als verbaal subst. met het volgende in genitivo). Hoe men waü nu ook opvatte,

zeker is het, dat het woord eerst zijne beteekenis moet verloren hebben om het mogelijk te maken,

dat verbale subst. en deelwoorden van den vorm, als boven beschreven is, konden ontstaan.

Om nu tot het hierboven onderstelde terug te keeren, zoo kan, zooals uit hetgeen boven

gezegd is blijkt, ook wanneer men voor waü oorspronkelijk de beteekenis van «vooraf"

aanneemt, in eene uildrukking als waü-ra (enz.) ngdha, ede-ra maru-kai-na, waü-ra ngdha

vervangen worden door een subst. met raa als absolutief gebezigd. Ook in dit geval kunnen

dus, toen de oorspronkelijke beteekenis van waü verloren was gegaan, beide vormen geheel

gelijkgesteld zijn, gelijk dat ia de Aanm. bij § 81 nader besproken is. Daardoor nu moet
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dan de beteekenis van den vorm volgende verandering ondergaan hebben : terwijl bijv. waü-ra

ngdha oorspronkelijk een relatief perfectum aanduidde, namelijk het afgeloopen zijn der

handeling ten opzichte van eene volgende, moet door deze gelijkstelling die beteekenis overgegaan

zijn in die van een absoluut perfectum. Nu houde men wederom in het oog, dat waü door

het volgende nadrukswoord formeel een afzonderlijk woord blijft, vandaar dat de taal steeds

onzeker is, en de uitdrukking nu naar den zin als een geheel, dan naar den vorm als uit

twee afzonderlijke woorden bestaande, beschouwt, vgl. de Aanm. na § 81 en § 82. Het is

dus zeker niet onmogelijk, dat dergelijke uitdrukkingen als: waü-ra ngdha, in een zin als:

waü-ra ngdha, ede-ra maru kai-na, na eerst als een geheel beschouwd te zijn, later wederom,

vooral door invloed van de tiniete vormen van het perfect, als uit twee woorden bestaande,

gevoeld is, maar nu als absoluut een perfectum aanduidende, zoodat het zinsverband medebracht

aan waü, wat door den vorm als een finiet werkwoord wordt aangeduid, de beteekenis van:

afgeloopen zijn, afgedaan zijn, te geven. De nominale vorm van waü, nu weder in deze

beteekenis, als afzonderlijk woord gebezigd, is als absolutief gebezigd, gelijk aan een Jav.

sa-wis-c, en kan dus als praepositie gebezigd worden. De praepositie ba, welke dikwijls na

waü aangetroffen wordt, kan gemakkelijk verklaard worden uit analogie met zulke vormen

als : kento ba, na ; ulu ba, voor, enz. van daar : waü ba ede = kento ba ede = waü ede,

vgl. § 77; waü-na-ra ba upu mpuru nai »bij (na) den afloop" d. i. »na" veertig dagen

(93.11 v. o.). (Op Ie merken is hier wederom het nadrukswoord ra). Het komt mij

waarschijnlijk voor. dat de vorm waü-pu, vgl. § 78 voor waü-ra, enz. het ontstaan te danken

heeft aan deze opvatting van waü als afzonderlijk woord met de beteekenis van «afgeloopen

zijn". Al het bovenstaande blijft evenwel slechts eene veronderstelling, het rechtstreeks

bewijs zou alleen te leveren zijn, indien aangetoond kon worden, dat een vorm als waü-na-ra

ba, bepaaldelijk posterieur was aan waü-ra met verbaal subst. tot uitdrukking van tijdelijke

adverbiaalzinnen. Het bijwoord waü, vooraf, eerst, kan thans niet meer als praedicaat

optreden, maar komt alleen in samenstelling voor, vgl. § 264 vandaar zoude later de

idententiteit met het hier behandelde waü niet opgevallen kunnen zijn en dus het laatste ook

lichter de eigenlijke beteekenis verloren kunnen hebben.

Aanm. II. Op te merken is nog volgende uitdrukking: na-somba waü daa wdra-pu ana bedi sa-buwa,

loi sa-taka maiha, hij onderwerpt zich, »na het nog niet vernield zijn van één geweerkogel,

of één takar kruid" d. i. voordat één geweerkogel of één takar kruid vernield d. i. verbruikt

is (13,39). Omtrent den vorm is op te merken, dat sa-buwa ana bedi, loi sa-taka, wegens

den nadruk, aan het verbale subst. iha voorafgaan, wat daardoor den vorm van een deelw.

aanneemt, vgl. § 255. Ook volgt hier de bijzin op den hoofdzin, waaruit op te maken is, dat

waü hier geheel als praepositie dient beschouwd te worden.

NDAI (NEE).

86. Ndai, ook ndei, nde, ndi (dit laalste zeldzaam) uitgesproken, is een woord,

waarvan de eigenlijke beteekenis (zie de Aanmerking aan het slot na § 114)

naar het verschillend gebruik, dat er van gemaakt wordt, nu eens in meerdere

dan in mindere mate op den achtergrond is geraakt. Nu eens vormt het met

het volgende woord, wat den zin betreft, een geheel, dan weder kan het als

een afzonderlijk woord beschouwd worden. In dit laalste geval kunnen wij

hel meeslal weergeven door: »te, »om te", soms door » tot", maar ook wel door

«strekken tot, dienen tot". Ndai onderscheidt zich van raa en waü daarin,

dat het zich op welke wijze ook gebezigd, vormelijk steeds als een afzonderlijk
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woord voordoet, en wel daardoor dat het 't prefix ma aannemen kan, zonder

dat dit evenwel eenig verschil in de beteekenis teweeg brengt. Zoo is bijv.

in tegenstelling van wat bij raa en waü geschiedt, rnandai ngdha (van ngdha,

eten) evengoed van passieve beteekenis als ndai ngdha, terwijl de actieve

vormt luidt : ndai mangdha of rnandai mangdha. Het gebruik nu van het

prefix ma voor ndai, is geheel willekeurig, in elk geval kan den vorm niet of

zonder ma gebezigd worden ; men treft ndai zonder ma aan daar, waar de

tegenwoordig geldende regels der taal ma vereischen, bijv, als attribuut

en omgekeerd. Hieruit is op te maken, dat ndai voor de tegenwoordige

taal, ook daar waar wij het nog vertalen kunnen, eigenlijk een dood woord

is, terwijl het gebruik van ma te verklaren is als overblijfsel van eene

vroeger ook gevoelde verbale beteekenis van het woord. Voorts zij opgemerkt

dat men ma alleen voor ndai pleegt te zetten, en niet voor de meer verloopen

vormen ndei, nde of ndi.

Bovendien onderscheidt zich ndai nog daarin van raa en waü dat, terwijl

de laatste steeds eene verandering van beteekenis teweegbrengen, ndai in

bepaalde gevallen, de beteekenis van het volgende woord volstrekt niet veranderl,

maar het alleen in staat stelt om eene bepaalde functie in den zin te vervullen.

In de tegenwoordige taal bezigt men, althans in het eigenlijke Bima, in

plaats van ndai meestal nee, geheel op dezelfde wijze en in dezelfde functie's,

alleen pleegt men nooit het prefix ma voor nee te bezigen, hetgeen dan ook

verwarring met neb in den zin van «willen'* zou veroorzaken. Ndai, enz. is

. niet geheel en al uit het gebruik geraakt, maar geldt nu als een zeer deftig

woord, vandaar dat men bij het schrijven steeds van ndai, nooit van nee,

gebruik maakt.

§ 87. Ndai [nee) wordt gebezigd, in de eerste plaats, zoowel voor den nominalen vorm

van een woord met verbale beteekenis, hetzij stamwoord, hetzij afgeleide vorm

met ka, hetzij eene verbale samenstelling, alsook voor eenen, reeds van het

prefix ma voorzienen verbalen vorm ; in het eerste geval moet de beteekenis

van het werkwoord eene transitieve zijn, in het tweede kan zij zoowel

transitief als intransitief (ook kwalificatief) zijn. Deze uitdrukkingen nu

kunnen gebezigd worden ter bepaling van een substantief, als praedicaat, na

sommige werkwoorden en ook zelfstandig.

§88. De uitdrukking, gevormd door ndai met den substantiefvorm van een werkwoord

met transitieve beteekenis, gebezigd tot bepaling van een substantief of

voornaamwoord, heeft de beteekenis van een gerundivum. Meestal duidt dit

gerundivum eene noodzakelijkheid aan, zeldzamer eene mogelijkheid, dikwijls

ook een bestemd zijn voor iets, terwijl wij het dikwijls, waar het begrip van

noodzakelijkheid of bestemd zijn niet zoo zeer op den voorgrond treedt, door

een futurum kunnen weergeven. Voorb.: sdhe rnandai kalosa weya-ta djèka-na

ede sdhe mamaü, de door ons als zakat op te brengen buffel (de buffel, welke

wij als zakat moeten opbrengen), (zij) een makke buffel (9.6 v. o.); ta-tunti weya-ku
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dei karatas ndei kani-na, gij schrijft voor hem op het papier, dat door hem

te dragen is, (dat hij bij zich moet dragen, 6.1); mu-nggdhi kantjèko ro

kantuku-ntèko au-du ndai parèsa, op onrechtmatige wijze doet gij uitspraak

over al wat te onderzoeken is (88.6 v. o.); ai-na wara matapa-na oi ede dei hidi

ndai watja, er zij niels wat het water van de te wasschen plaats afhoudt (11.11);

malabo masa loi tolu uwa ndei wii de ade rowa, benevens in den pot te leggen

klein geld, ter waarde van 50 duiten (benevens klein geld ter waarde van

dertig duiten, om in den pot te leggen, 4.40); watu bae ele-na duwa mbuwa

dolu djanga labo oha-na duwa pore, Ho lili-na duwa djdri naru-na nde kaa,

aan de Oostzijde (legt gij neder) twee kippeneieren, met twee pakjes rijst

en eene kaars van '2 vingers lengte om aan te steken (4.2); saö ua sa-rima

nde weha-ta èse elo-na, een handvol door u boven uit den top te nemen pinang

vruchten, (een handvol pinangvruchten, welke gij boven van den top van den

boom moet nemen, (4.57) ; sabune-bune-du sori madeï ndai sapa-na labo sa-bune-

bune-du doro madèse ndai teka-na, vele waren de door hem over te trekken

diepe rivieren, alsook de door hem te beklimmen hooge bergen (vele diepe

rivieren moet hij overtrekken en vele hooge bergen moest hij beklimmen, 65.7)

;

ra-ntjonggo nggömi tolu mbuwa matja neè waa-mu labo nahu, het door u

verschuldigde zijn drie tijgers, welke door u aan mij gebracht moeten worden

(gij zijt verschuldigd mij drie tijgers te brengen (58.51); besi ndai ndede-na

wali waü-na ronto. het te smeden ijzer (het ijzer, dat hij smeden moet) kan

hij niet schoonmaken (102.58); ndadi bune sanlika bóte madumpa kamoa,na-waü-ra

wara kamoa ra-dumpa-na, na-wii-kipi-ku di saliri-na, ndadi na-dumpa wdli-ku

kamoa makalai, ndadi kamoa ndai dumpa-na ede wali raka-na, kamoa raa-kipi-na

ede na-waü-ra rat ngemo, het zou gaan als met een aap, die sprinkhanen

ving, hij had reeds één gevangen en dien in zijn oksel gelegd om hem vast

te houden (eig. knijpen), daarop greep hij weer naar een anderen, zoodat hij

den Ie grijpen sprinkhaan, (den sprinkhaan, welken hij zou grijpen) niet kreeg

en die, welken hij onder den arm gehouden had, weggevlogen is (51.25); bune

sanlika sarae manggeè di só-na mböto manusiya mandede wali djdra ro gadja

ndai nenle ba ana sangadji-ngadji döho, talrijk als het zand, dat ligt in een

inham der zee, waren de menschen, alsook de paarden en olifanten, die te

berijden waren (bereden zouden worden) door de verschillende prinsen (77.54);

pahdla ndai paki-mu ede riwu-riwu lasa, de vruchten welke gij moet of zult

verwerpen (door aldus te handelen) zijn duizenden, tienduizenden (87.36); ba

daa wara ndoi-na mandai kaböro-na, wegens het niet zijn van erflanden om
door hen verzameld te worden (dewijl de erflanden niet aanwezig zijn, welke

zij kunnen verzamelen) (98.4); vgl. ook § 119. Ndai wordt ook wel eens

verzwegen, bijv. na-karawi-ku masaori-ori pahu karawi-na labo wali bae kai-na

ade, men doet iets, wat men te verrichten heeft zonder te weten (wat men

doet, 8.24). Zoowel ndai als het bepaalde woord is verzwegen in volgende,

als scheldwoord gebezigde uitdrukking: e tongge randa-e (18.8), van longge,
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iemand in de tongge (soort strafwerktuig) zetten en randa, voortsleuren,

zoodat de beteekenis is: o gij, die in de tongge te zeilen en voort te sleuren

zijt, o gij, die verdiendet in de tongge gezet en voortgesleurd te worden, vgl.

ook § 61.

§ 89. Ndai met een verbaal woord, voorzien van het prefix ma, kan gebezigd worden

tot bepaling van een subst. De beleekenis verschilt alleen in zooverre van die van

ndai met het Verbale subst. als een actieve vorm van een passieven. Vandaar

bezigt men dezen vorm ten eerste: bij inlransi lieven : umu sahe ndai malösa ede

umu mantjewi duwa mbaa, wat de leeftijd betreft van den buffel, die moet

uitkomen (d. i. die opgebracht moet worden), de beste leeftijd is twee jaar

(9.5 v. o.). In de tweede plaats bezigt men dezen vorm ook bij transilieve verba,

bijv. dalil ndai maluru weyata wdra-na Allah, een gids om ons te toonen

(die ons loonen moet of zal) het bestaan van God (97.2); asjhadu ede lafatl

sjahddat ndai makanira-na ntjai tarïqat, » asjhadu" is een woord van

de geloofsbelijdenis, om schoon te maken (wat zal schoonmaken), den weg

der tanqat, (95.26—24 v. o.); ede pala 'amal ndai mahanta kadèse weya marlabat,

dit is een goed werk om onzen rang te verheffen, (dat onzen rang zal of moet

verheffen 92.39). Het is duidelijk, dat het Bim. bij transitieven den passieven

vorm daar gebruikt, waar het bepaalde subst. het object van het op ndai volgende

werkwoord is, den actieven daarentegen waar het den agens voorstelt. Ook in

dit laatste geval kan ndai verzwegen worden. Wel is waar kan men in vele

gevallen niet met zekerheid onderscheiden of ndai weggelaten is, dan wel of

men eenvoudig met het actieve deelwoord met ma te doen heeft, aangezien

het verschil in beteekenis tusschen beide constructie's soms al zeer gering is,

als bijv. in: dalil ndai maluru, een gids om te toonen, in het boven aangehaalde

voorbeeld, en dalil maluru, een gids, die toont (97.13). Soms evenwel is het

verzwijgen van ndai duidelijker merkbaar, als bijv. in: ake sura marongga di,

enz., dit is een brief om te komen tot (72.29—50), waarvoor men dan ook elders

vindt : ake sura ndai marongga di (78.32—34) ; zoo ook in : oi maraso makaraso-na,

schoon water om het (lichaam) te reinigen (8.31). Omtrent de plaatsing der

passieve en actieve vormen met ndai als bepaling van een subst. of voornaam-

woord geldt hetzelfde als in § 50 en § 62 omtrent de plaatsing der actieve

en passieve deelwoorden gezegd is.

§ 90. Men bezigt voorts de passieve en actieve vormen met ndai om uit te drukken

datgene, wat wij te kennen geven door een infinitief, voorafgegaan door »om

te" (of ook wel door een infinitief alleen door »te
J
' voorafgegaan, mits deze

niet het rechtstreeksch object zij van het voorafgaande werkwoord, vgl.

§ 247). Is het eerste werkwoord transitief, dan bezigt men den passieven

vorm met ndai van het eenvoudige werkwoord, (vgl. het einde van deze §),

als beide werkwoorden het object gemeen hebben of wel, als de agens

van het eerste, object van het tweede is. Voorb. : na-ngupa tuta doü maluwa

ndai dompo-n, hij zoekt hoofden van oude lieden om af te slaan (25.36);

TERH. BAT. GEN. ITUU-. 8
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na-lao-ra weha hadju kaa duwa-duwa-na labo wei nee lao landa rero-na di ade

rasa, hij ging te zamen met zijne vrouw brandhout halen om dit her- en

derwaarts in het land te gaan verkoopen (65.16—17); na-mai-ra sa-buwa doü

pande maneè weha hadju ndai ndawi-na marakani uma, er kwam een timmerman,

die hout wilde halen om het tot huisraad te bewerken (85.14— 15); ku-sanggapi

weya-ku edi toi-mu ake nee waa weya-ku ina-ku, ik zal uw kleinen teen afknijpen

om hem aan mijne moeder te brengen (18.24—25) ; ta-ngupa weya-pu ade binata

upa mpuru upa ndai nqdha-ku, zoek voor mij vier en veertig harten van dieren

om op te eten (67.3

—

4); kabere hampa-pu nggahi madèse daa ndai pila ba nggdhi

doü, bezig zooveel mogelijk hooge taal om niet gedrukt te worden (opdat

gij niet in het nauw gebracht wordt) door de woorden der anderen (15.15— 16).

De vorm met ndai komt steeds na het object van het hoofdwerkwoord, al

behoeft het ook niet onmiddelijk daarop te volgen (vgl. het tweede voorbeeld),

alleen wanneer een telwoord als object optreedt, kan dit ook de laatste

plaats innemen, bijv. na-paki-ku awa dana nee ngdha ba djanga sarunde-na,

hij wierp de helft op den grond om door de kippen gegeten te worden (hij

wierp de helft op den grond voor de kippen om te eten, 29.40). Dit geschiedt

waarschijnlijk alleen ter wille van de duidelijkheid, dewijl woorden als

sarunde-na met een praedicaat met ndai (nee) plegen geconstrueerd te worden,

en men, indien sarunde-na voorafging, den zin allicht zou opvatten als: hij

wierp (de rijst) op den grond, de helft werd door de kippen opgegeten, vgl.

verder op § 104 en § 152. Het object kan ook verzwegen worden, bijv.

nggdra la-nee-sa mbeï doü ndai kani-na, indien gij (ze d. i. de talisman), aan

iemand geven wil om te dragen (5.42). In bepaalde gevallen moet onze

infinitief met «om te" ook aangeduid worden door den passieven vorm met

ndai van een met kai samengesteld werkw., men zie § 122 en § 152.

Aanm. Wanneer heide werkwoorden ook den agens gemeen hebben en daarbij het object verzwegen

is, maakt liet Ilim. van beide werkwoorden ééne samengestelde uildrukking. bijv. ede-ra ngdri

Iiirföba kai-na. waa kaleï-ku mei-na, daarop groef hij (het goud) uit en bracht het aan zijne

vrouw om het haar te toonen (62.32), vgl. § 165.

§ 91. Ndai, gevolgd door een verbaal woord met het prefix ma, bezigt men in het

in de vorige § genoemd geval na een transitief werkwoord, zoo het object

van het hoofdwerkwoord tevens den agens van het werkwoord na ndai voorstelt

:

na-rongga-ra kananu-na sangadji lndar-Anggasa makau ngupa doü mamada nowa

nee maliyo weya ana-na duwa-n ede ruu-na, vorst I A. kreeg in de gedachten

om (vgl. de volgende §) waarzeggers te laten zoeken om naar het lot van

zijne beide kinderen te zien (64.1—2) ; taho mpara ou-la gum lebe labo sa-huwa

ro duwa-na doü maluwa-tuwa nee manenli weya rima lamada, het is het beste,

dat wij een priester roepen, benevens een of twee oude lieden om onze handen

vast Ie houden (45.14—15); aho dja-pu kaambi-fa marakani ro doü ndai maöto-la

lao, eerst zullen wij gereedschappen en menschen gereedmaken om u op uwen

tocht te vergezellen (76.1— 2, verg. ibid. reg. 3); nahu malao kina nggömi mandadi

sangadji $i sa-buwa rasa ndai matjèpe-na sangadji di ade rasa ede, ik zal u aanstellen
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tot vorst in een land om den vorst van dat land op te volden (58.39—40). Ook

hier kan ndai verzwegen worden, bijv. doü ra-kakai ba nahu malao longgu

kapa nggömi, de lieden, die ik gezonden heb, om uw schip te bewaken

(61.7—8); na-ngupa-ra doü makalai mandadi imam, zij zochlen iemand anders

om voorganger bij het gebed te zijn (55.6); djuru balu~na nee kandadi-na

matjèpe anakoda, de stuurman werd door hem aangesteld om den scheepsgezag-

voerder op te volgen 75 32—55.

De actieve vorm met ndai is ook dan te bezigen, wanneer het volgende

werkwoord intransitief is en den agens met hel eerste gemeen heeft: ede-ra

ma/jèpena Maharadja Indar-Dewa neé mandadi sangadji di rasa Anla-Baranla,

deze nu volgde vorst I. D. op om vorst te zijn, (als vorst) van het land

A.B. (80 5—6).

Aanm. In plaats van de hierboven behandelde constructie met den actieven vorm met ndai kan ook

hel verbale subsi, gebezigd wordi-n, vgl. § 248.

§ 92. Is het eerste werkwoord intransitief, dan is de passieve vorm met ndai te

bezigen zoo hel subject van het eerste, object van het tweede is; hebben zij

den agens gemeen, dan is de actieve vorm te gebruiken. Alleen is op te

merken, dat ook hier in bepaalde gevallen de passieve vorm met ndai van

een met kai samengesteld werkwoord moet gebezigd worden, vgl. § 122 en

§ 152. Vooib. la-waü-ra laho ndai maika mpa, wij zijn goed (geworden) om

maar te verderven (XIII); sahe mamau raa-ngina ndai manend rawi, een makke

buffel, die gewoon is om te werken (9.5 v. o.: raangina heeft den v»»rm van

een passief deelwoord, oorspronkelijk zal het dit ook wel zijn, thans echter

beleekenl raa-ngma als verb. subst. niet het gewend hebben, maar het gewend,

gewoon zijn, dus is het ook boven als hel deelwoord van een inlransitivum

op te vallen). Somtijds moeten wij een vorm mei ndai na een intransitief

door een zin met «zoodat" vertalen of liever een woord als »te, genoeg"

bij het eerste werkwoord plaatsen: na-iha-sa ndadi (= ndai, vgl. § 1 1 4) da lowa

weya-na kani, en het bederft (wordt geschonden), zoodal hij het niel meer kan

gebruiken of indien het te geschonden wordt om door hem gebruikt te kunnen

worden (15.7); söroga masampórona ndai roi, de hemel die volmaakt is, zoodat

hij te prijzen is, of die volmaakt genoeg is om geprezen te worden, (84 15);

nggara mböto sara nggdhi-na malao ntjau da ndai waü-na karawi, indien

veel zijn de woorden (indien hij vele woorden bezigt) die te ijdel zijn om
uitgevoerd te kunnen worden (97.21). Onze infinitief met »te" of»omte"na

een onpersoonlijk werkw., als bijv. het is onmogelijk (om) dit te doen, wordt

in den regel in het Bim. niet door ndai weergegeven, maar men maakt dezen

infinitief ook grammatisch tot subject van het eerste werkwoord, alleen de in

de volgende §§ te noemen woorden, hebben eene constructie, die met de onze

gelijkwaardig is. Bij den actieven vorm kan ndai verzwegen worden : kombi-

kombi wdra doü makasi ade mambeï-na laki-taki ngdha, of er wellicht iemand

was, die (zoo) medelijdend was om hun eetwaren te geven (62.5—6); wati
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taho ade-ku maèda weya raa-na masambara-mbura, niet goed is mijn hart

(het smart mij) om te zien hoe hun Moed zich overal verspreidt, (64.30).

Overal waar na een intransitief werkwoord de actieve vorm met ndai te

bezigen is, kan ook een verbaal subst. gebruikt worden.

Op te merken is nog dat, zoo hier ndai bij den actieven vorm weggelaten

wordt, deze bij sommige woorden 'moeielijk van het deelwoord met ma te

onderscheiden is, zoo kan bijv. na-neyo ade-na maringa beteekenen: hij was

verheugd om te hooren, dat hij hoorde; (vgl. ook § 248 sub. II en III),

maar ook: hij was verheugd, hoorende, toen hij hoorde; somtijds is het verschil

in beteekenis lusschen beide vormen zoo gering dat de zin beide opvattingen

toelaat, bijv. mbui nlene-pu lao ngdro rero-na di ade kola mangupa djdra-na,

hij ging nog maar in den vijver heen en weder naar zijn paard zoekende of

om zijn paard te zoeken (55.41—42).

§ 93. Veelvuldig komen de vormen met ndai voor na wara (zijn) in de uitdrukking

wdra-ha (wdra-ku, wara kada, — kudu, — kidi, — kampada, — kumpudu,

— kimpidi, vgl. § 270). Letterlijk beleekent wara-ka, enz. ndai «opdat hij (zij,

het) zij om te". Als logisch onderwerp van wara fungeert een subst. of voor-

naamw. in eene voorafgaande zinsnede ; volgt wara-ka enz. terstond daarop dan

kunnen wij de geheele uitdrukking door eene relatieve zinsnede en hel werkwoord

«kunnen" weergeven, anders door «opdat" of «om te". Het verzwijgen van

het verkorte voornw. na als representant van het subject van wara is tegen

den regel, vgl. § 251. Eigenlijk is wara hier ook niet meer als een op zich

zelfstaand werkwoord te beschouwen, evenmin als möda in moda-ka, enz.

Behalve de voorbeelden onder deze § zie men ook § 112, § 122 en

§ 152. Voorb. ta-tjempe mpudu wuvca hadju-mu ake labo isi köroma, wara

kada ndai nggudu-ma, verruil uwe vruchten voor dadelpitten » opdat zij zijn

om door u geplant te worden" (om ze te planten, 24.14); köne bune

santika djdra nahu ede na-raho wdli-ku wii ba ina ra wai nggömi, wara-ka

mandai nente-na wakalu dende-na nais ede, zelfs mijn paard hebben uwe

moeder en grootmoeder mij gevraagd om achter te laten, «opdat het zij

om" (om) morgen bij den huwelijksoptocht door hen bereden te worden

(26.27—28) ; taho-pu lao-mu landa nahu ake sa-mpuru kombi duwa mpuru kombi,

wara-ka ndai tjengga döho, het is het best, dat gij mij gaat verkoopen, hetzij

voor 10, hetzij voor 20 (rijksdaalders), «opdat zij zijn om (door u) verdeeld

te worden" (welke gijlieden kunt verdeelen 40.2— 3) ; ake, ana-e, wara-ku nee

ngdha-mu di nliai-ntjai, dit is, kinderen «opdat het zij om door u gegeten te

worden onder weg" (dit, kinderen, is om onder weg door u gegeten te

worden, 64.39); taho poda weki-na ba katjampo rotji-ta, wara-ka ndai matjèpe-ta

ila duwa-n ake, het is het best, dat wij (hen) snel in het huwelijk verbinden,

opdat zij ons kunnen opvolgen (68.4—5). Men bezigt nu wederom de passieve

constructie met ndai, zoo het subject van wara het object is van het werkwoord

na ndai, de actieve, zoo het ook daar het subject is.
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Aanm. Men zoude in de uitdrukking wdra-ku, enz. ndai het verbale woord met ndai ook als subject

van wdra kunnen beschouwen, gelijk dit gedaan moet worden in het onder § 109 te noemen

geval, het verzwijgen van na als representant van het subject van wdra, zoude dan geheel

volgens den regel zijn. De beleekenis bijv. van wdra Itada ndai ngguda-mu ware dan: opdat

zij dat, wat door u te planten is, opdat er iets zij, wat door u geplant moet of kan worden,

opdat gij iets te planten hebt. De meeste zinnen, waarin wdra-ku voorkomt, zouden

ook deze opvatting wel toelaten. Men zie echter vooral het voorbeeld sub § 112:

wdra-ku ndai ruma, enz. De zin schijnt daar toch niet te zijn: opdat er iemand zij, die

heer is, maar: opdat hij strekken moge tot heer, opdat hij een heer (of vorst) zij, enz. Zoo

dit juist is, dan kan de vorm met ndai niet het subject zijn, maar moet •hij" uit het

voorgaande als subject van wdra genomen worden.

^ 94. Veelvuldig bezigt men ndai voorts na de overgenomen woorden : wddji (wddjib)

hara (hardm) en suna (sunnat). Het werkwoord na ndai is dan hierbij

logisch het subject, doch grammatisch treedt, hetzij het ubject, hetzij het

subject van dit werkwoord als subject van het eerste op, bijv. wddjib ndai

bae kai ade mawddjib di rasulu'llahi, het is plichtmatig te weten wat

plichtmatig jegens den gezant Gods is (6.22 v. o.). Logisch is hier » het weten"

subject, doch grammatisch treedt het object van weten (mawddjib, vgl. § 56),

als zoodanig op. Zoo ook in het volgende: rahi-na mangupa zind, ampo

na-wddjib ndai kanta, (als) de man overspel zoekt te drijven, dan is het

plichtmatig hem te verbieden (88.4). Het duidelijkste komt deze constructie

uit, zoo wddjib attributief gebezigd wordt, als in : sarumbu mawddjib ndai watja,

het lichaam, waarvan de wassching plichtmatig is (het lichaam, dal men

verplicht is te wasschen, 8.52). Plichtmatig is natuurlijk niet het lichaam,

maar het wasschen, doch wddjib ndai watja wordt als één geheel genomen

en gebezigd als attribuut van sarumbu, vandaar dat wddjib het prefix ma

voor zich krijgt. Wddjib ndai watja is dus als eene bezittelijke samenstelling

te beschouwen (vgl § 159) hier als attribuut gebezigd, terwijl in de vooraf-

gaande voorbeelden wddjib met ndai en volgend werkwoord op dezelfde wijze

als eene bezittelijke samenstelling als verbum finitum gebezigd, moet opgevat

worden. Nog een ander voorbeeld van het attributieve gebruik is: cifat

duwa mpuru mawddjib mandai bae kai-ta ade, de twintig eigenschappen (van

God) «waarvan het weten door ons plichtmatig is" (welke wij verplicht zijn

te weten, 96.42). Het is duidelijk dat in al deze voorbeelden de passieve

vorm met ndai gebezigd moet worden, dewijl het woord, dat als subject van

wddjib dient beschouwd te worden, object van het verbum na ndai is. Op

dezelfde wijze zijn te verklaren: sami'a. enz. sunnat udja ndai batia wdli, het is

verdienstelijk ook (de woorden) sami'a, enz. op te zeggen (het bovendien

opzeggen der woorden : sami'a, enz. is verdienstelijk, 95.17); indo kapo mahardm

ndai {mandai, 10.41) karawi-na ba doü madawdra oi sambeya ede tolu ori, wat

voorts ongeoorloofd is om gedaan Ie worden door hem, die geen water voor

het gebed heeft, zijn drie zaken (11.28). De constructie met ndai is evenwel

na deze woorden niet noodzakelijk; het logisch onderwerp kan ook als het

grammatische optreden, bijv. wati wddjib-na dula-na tembe, wddjib ndeu-na mpa
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ndai, (vgl. § 2Ï5), niet plichtmatig is zijn wasschen van zijn kleedingstuk,

plichtmatig is slechts zijn zich baden (het is niet plichtmatig, dat hij zijn

kleedingstuk wascht, het is slechts plichtmatig, dat hij zich baadt, 93.8 v. o.);

wddjih luu-na dei naraka, plichtmatig is zijn ingaan in de hel, het is plichtmatig

(naar alle recht), dat hij in de hel gaat, (XII) ; wddji karahi nlene ba ndai-mu

kali aka, gij verdient toch den opperpriester te huwen (51.27); hardm pala

sambele, het slachten is ongeoorloofd (83.36); hardm wuu ro pala, ongeoorloofd

is het ijverzuchtig worden (het is ongeoorloofd ijverzuchtig te worden, 88.5).

Is in deze laatste voorbeelden het werkwoord na wddjib of hardm transitief,

dan zou men ook somtijds aan eene weglating van ndai kunnen denken, is het

daarentegen intransitief, zoo kan daarvan geen sprake zijn, de ivijl een intransitief

werkwoord na ndai natuurlijk steeds den actieven vorm met ma moet

hebben. Stellig is ndai verzwegen in het volgende : parenla-na ruma-la pala

Allahi wddjib teï ro ngowa, mpabuwa-ku uli, het is plichtmatig de bevelen

Gods te onderwijzen en mede te deelen, men doe dit zooveel mogelijk (104.7—8)

;

mahardm rawi-na-sa na-waü-ra bóro, wat ongeoorloofd is te doen, heeft hij

verzameld, (op hetgeen ongeoorloofd is te doen, heeft hij zich toegelegd, 96. 2).

Ook patu, (voegzaam, gepast, natuurlijk) pleegt op dezelfde wijze met ndai

geconstrueerd te worden : palu-ra pala nee raka kai-mu supu, het was voegzaam

(het was rechtmatig) dat gij daardoor (vgl. § 118) eene ziekte kreegt

(61.5); pai-pai-sa mabu gólo-na ro tasabe-na ro masa-na, na-palu nee lao

daro ro simi rero-na, veronderstelt, dat zijn hakmes of rozenkrans of geld

(in het water) gevallen ware, dan zou het natuurlijk zijn, dat hij daarnaar

ging rondtaslen en er her- en derwaarts naar ging duiken (53.32— 33.

daro is in het Bim. steeds transitief, ook simi kan, evenals het Mal.

selam, transitief gebezigd worden; over de samenstelling van lao met een

transitief, zie § 170); wati-du palu-na ndai ngèna ana matjilaka ede, hel

past niet op dit ongelukskind te wachten (56.13. ngèna is in liet Bim. steeds

transitief); laho-ra ba katjampo-ta ana-la duwa-n ede, napalu-ra nee manlau

wei ro nlau rahi, wij moeten onze beide kinderen in het huwelijk verbinden,

het is voegzaam voor hen eene vrouw en een man te hebben (68.3); doü

möne mapaiu-ra ndai manlau wei, doü siwe mapalura ndai mantau rahi, een

man, wien het past eene vrouw te hebben, eene vrouw, wie het past een man

te hebben (94.26 en 27). Uit het laatste voorbeeld vooral blijkt overtuigend dal

men ook bier weder met bezittelijke samenstellingen te doen heeft; in de

beide laatste voorbeelden is de aclieve vorm met ndai gebezigd, dewijl bet sulject

van hel werkwoord na ndai, in de voorgaande de passieve, dewijl hel object

van dit werkwoord het grammalisch subject van palu is. Men kan palu

evenwel ook zonder ndai bezigen: palu lanaö-mu rawi lewa, het is voegzaam,

dat gij het oorlngshandwerk leert (14.13); wdra palu doü mahompa ra malei

mbeï-mu ngdha óha ro ula mandake pdhu ahe, is het gepast, dat gij aan een

vermoeid mensch ie eten geefl rijst en toespijs, welke er aldus uilziei ? (27.25).
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Na patu bezigt men ook somtijds ndai met volgend verbaal subst. samengesteld

met kai, vgl. % 128.

Op dezelfde wijze is te verklaren: pehe ndai masambeya labo sewi-na ede,

het is mogelijk te bidden met dat overblijfsel (van de onreinheid, 10.40).

Het grammatisch onderwerp van pehe is wederom hetzelfde als dat van

masambeya, het is hier verzwegen, wat meestal geschiedt, indien men in het

algemeen wil uitdrukken, wat wij door »men" te kennen geven, het logisch

onderwerp is hel bidden. Meer algemeen construeert men pehe met het

logisch onderwerp als subject, bijv. kaduwa mbuwa rahi daa mapehe, het

hebben van twee mannen is niet mogelijk (twee mannen te hebben kan niet, 88.8).

^ J5. Een enkel woord is nog te zeggen over het gebruik van ndai na walt. Wali,

de meest gebruikelijke ontkenning, vereischt het werkwoord na zich iu den

vorm van een subst., bijv. ik ga niet, is in het Bim. wali lao-ku, in welke

zinnen wali als praedicaal en het werkwoord als grammatisch subject te

beschouwen is. Bezigt men nu evenwel ndai na wali, zoo wordt, hetzij het

subject, hetzij het object van het werkwoord na ndai, subject van wali,

hoewel wali ook in dit geval nooit den vorm van een werkwoord door voor-

gevoegd voornaamwoord aanneeml, bijv. dei a/i naraka puru kai sikasa,

kombi-bombi wali mpada ndai malösa, in het helsche vuur zal hij tol straf

gebraden worden «wellicht is hij in het geheel niet om uit te gaan" (wellicht

zal hij er in het geheel niet uitkomen, 105.29—30) ; soroga mandai ruu-na peya-sa

ede wali-da ndai maljaü-na, de hemel, welke zijn deel zou zijn (vgl. § 112)

»zal niet meer zijn om op hem gesteld te zijn", (zal niet meer op hem gesteld

zijn, 86.15; nljaü, op iets gesteld zijn, van iets houden, is in het Bim. steeds

transitief). In den volgenden zin is hel object van het werkwoord na ndai subject

van wali: lodja-na lopi na-waü-ra nljii ndarnbi ripa-ripa, wali romo mpara mandai

lowa weya nempa, de zeilen van het vaarluig zijn ten eene male aan flarden

gesrhturd, »zij zijn volslrekt niet om gelapt te kunnen worden" (zij kunnen

volstrekt niet meer gelapt worden, of men kan ze volstrekt niet meer lappen,

101.27—28). Deze constructie van wali met ndai, alsook de gewone met het verbale

subst. is gemakkelijk te verklaren uit de oorspronkelijke beteekenis van »niet

zijn". Men zou in bovengenoemde voorbeelden niet, zonder verandering in de

constructie te brengen, wali door daa (da) of indo kunnen vervangen, dewijl

deze geheel het karakter van bijwoorden aangenomen hebben en in geen

geval praedicaat kunnen zijn, terwijl ndai met volgend verbum zonder uilgedrukt

subject bier ook niet als praedicaat zou kunnen optreden, vgl. § 98. Daaren-

tegen kan zoowel wali als daa (of indo) gebezigd worden daar, waar door

bijzonderen nadruk, hetzij op den agens, hetzij bij passieve cons'ruclieop het

oorspronkelijk object, ndai mei volgend verbum als praedicaat kan optreden,

vgl. § 98, bijv. nae-na hadju ede wali-da ndai waü-la nuntu, de grootte van

dien boom kunnen wij niet beschrijven (91.28); ni'mat da ndai waü~la kira-kira,

de zaligheid kunnen wij niet berekenen (92.56); 'ibadal masmnat basiyapala
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wali ndai karawi, de verdienstelijke godsdienstvoorschriften worden door hen

niet verricht (85.24). Grammaticaal blijft tusschen beide zinnen natuurlijk

dit verschil bestaan, dat in den eersten wali het hoofdwoord van het gezegde

is, al wordt dit ook formeel niet uitgedrukt, terwijl in den tweeden de als

bijwoord het gezegde ndai waü-ta kira-kira bepaalt. Over het algemeen bekoort

het gebruik van ndai na wali meer tot de dichterlijke taal en wordt het in

de spreektaal niet gebezigd, uitgezonderd in de gevallen, waarover in § 98

§ 96 en § 101 gesproken zal worden.

Ndai wordt voorts gebezigd na ndawi, maken; weha, nemen in de

beteekenis van: om te zijn tot; voorbeelden vindt men § 112 en §108
In dezelfde beteekenis treft men ndai aan na het steeds in substantiefvjrm

voorkomende woord öne, in de uitdrukking óne-na, het nut er van ü =
strekken tot, ten gevolde hebben: kapo öne-na ba salawa ede ndai madin\i-ta

deï a/i naraka, het gebed nu strekt om ons te beschutten voor het heliche

vuur (12.5); öne-na ndai makaluu-ta deï ade söroga, ndai makau-ta èda \ngi

labo tuma Allah la'dia, (de larlïb) strekt om ons te doen ingaan in jlen

hemel, om ons te doen ontmoeten God den Heer (92.28). Ook hier kan tdai

wederom verzwegen worden, bijv. kapo öne-na ba ndidi-ndai-na ede makaUa

èda angi labo Allah la'dla, de volgorde (larlib) strekt om ons God te d^.n

ontmoeten (12.6); kapo öne-na ba niyat ede makataho weya weki-ta di rdle,

de niyat nu strekt om ons lichaam goed Ie doen zijn in het graf (11.3^.

Heeft het werkwoord na öne-na een ander woord tot subject dan het Ij

genitivo na öne staande subst., zoo bezigt men een finieten zin, bijv. öne-n,

ba-mpuli dupa-na, na-mbólo maponggu, het nut van het juist voldoende zijl

van de maat, is (dat de maat juist voldoende is, heeft ten gevolge) dat de zieken

talrijk zijn (14.3).

Hierbij is nog te vermelden het gebruik van ndai na lao, gaan, welke

uitdrukking wij moeten weergeven met: zijn tot, zijn als; voorbeelden zie

men onder § 112.

§ 97. Het Bim. geeft onzen infinitief na woorden als: gaan (lao), willen (ngawa),

durven, mogen (disa), enz. weer, door den substantiefvorm van het werkwoord,

bijv. na-nqawa-ra lanaö, hij wil leeren, na-lao-ra karawi, hij gaat werken

enz., vgl. § 248.

Ndai, gevolgd door den subst. vorm van een transitief werkwoord, kan nu

in hetzelfde geval gebezigd worden om uit te drukken, wat wij door den

passieven infinitief weergeven, bijv. bune sanüka ana ila ruma-ku maduwa-na

ake, na-nae malai-ku tjilaka-na, wali disa nee wii kanloi di ade rasa, wat nu

de beide kinderen van uwe Majesteit betreft, het zijn echte ongelukskinderen,

zij mogen niet langen tijd in hel land gelalen worden (64.20—21, vgl. ibid. reg.

27); ore pöda mpara nggahi-na daa malao ndai rawi, (vgl. § 111), zeer talrijk zijn

zijne woorden, welke niet gaan om gedaan te worden (waarop geen daden

zullen volgen, 102.22, vgl. 105.52); zamdn ai aka-na wali-da ngawa ndaiaku,
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de vroegere tijd wil niet gemeten (tot maatstaf gebezigd) worden (99.17).

Veel gebruik van dezen vorm maakt het Bim. evenwel niet. Hij kan alleen

gebezigd worden dan, wanneer de agens van het eerste werkwoord object

van het tweede is, terwijl levens de agens van het tweede werkwoord verzwegen

is. Wordt die agens vermeld, dan bezigt men eene actieve constructie, waaraan

ook overigens steeds de voorkeur wordt gegeven. Hierbij is te vergelijken

het in § 94 behandelde. In een zin toch als: sarumbu mawddjib ndai walja,

is wddjib ndai walja als eene bezittelijke samenstelling te beschouwen, ndai

walja vervult dus de plaats, welke door een substantief bij zulk eene

samenstelling moet ingenomen worden en moet dus ook hier de waarde van

een passief verbaal substantief hebben.

Aanm. Hoewel het op zichzelve niet waarschijnlijk is, dat ndai in dit geval verzwegen kan worden,

dewijl de zin dan een geheel andere beteekenis zou krijgen, vond ik toch volgenden zin : ake

sura walu (doü) manae tjilaka madalowa wii kantoi di ade rasa, wat blijkbaar beleekent : dit

is een brief (van hen) die echte ongelukskinderen zijn, die niet lang in het land kunnen gelaten

worden (78.32—33). Eigenlijk staat er: welke niet lang in het land kunnen laten; even-

wel is het niet met zekerheid te zeggen, dat de zin foutief is, ndai wordt toch zoo dikwijls

verzwegen, ook in de hierboven genoemde bezittelijke samenstellingen, dat het niet onmogelijk

is dat dit verzwijgen ook hier, waar toch geen verwarring in den zin kan ontstaan,

geoorloofd is.

§ 98. Ndai, hetzij gevolgd door den nominalen vorm van een werkwoord, hetzij door

een verbaal woord met het prefix ma, kan ook als praedicaat optreden. Wat

nu in de eerste plaats den passieven vorm betreft, zoo heeft deze bij praedicatief

gebruik, ten eerste wederom gerundieve beteekenis, bijv.: au-tji ndai weha,

wat is te nemen ? wat moet genomen worden, of wat moet (ik) nemen ?

(33.33). Evenwel blijft deze gerundieve kracht niet altijd bewaard, dikwijls

toch is het verschil tusschen een als praedicaat gebezigd gerundivum en eene

eenvoudige passieve constructie uiterst gering. Men vergelijke den volgenden

zin : di maulu-uhi-nu mbeè ndai ngdha ba matja, djama ai ake na-waü-du

wdri ba Allah ta'dla, matja ndai ngdha ba mbeè, vroeger was de geit (of bok)

om opgegeten te worden door den tijger, in den tegenwoordigen tijd heeft God het

omgedraaid (thans heeft God het veranderd), de tijger is om gegeten te worden

door de geit (57.31 en 32). Hierin heeft ndai ngdha nog wel degelijk gerundieve

beteekenis, toch zouden wij hier liever zeggen: vroege werd de geit door den

tijger gegeten, enz. Dewijl nu in sommige gevallen het verschil in beteekenis

tusschen zulk eene constructie met een gerundivum en een eenvoudig passief

uiterst gering is, laat het zich denken, dat eene of andere taal nog een stap

verder kan gaan en denzelfden vorm bezigt, zoowel om een gerundivum als

om een eenvoudig passief uit te drukken. Dit geval doet zich nu in het

Bim. voor, al is het ook onder de hierbeneden te noemen voorwaarde,

bijv. hubbu 'ddunyd aö-na samata-mata duniya mpa ndai tjaü ro metji, de

beteekenis van hubbu'ddunyd is: slechts de wereld wordt bemind (89.17).

Uit den zin, of anders uit het verband der andere zinnen, is meestal gemakkelijk
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op te maken of de gerundieve beteekenis al dan niet op den voorgrond staat.

Voorb. ake ndai batja, dit moet gereciteerd worden (I); ede mbeï ngowa

katupa-tupa ro kantiri-ntiri-pu nahn, au pöda-tji ndai weha, geef mij dan duidelijk

en juist te kennen: wat moet nu werkelijk genomen worden (54.8

—

9);nggdhi

mawaü-ra ijumpu raa-kananu ndai nggdhi, wali-da wdra patu-na mandai wdli

lahi, «een woord, waarvan het overdacht hebben afgeloopen is" (een woord,

dat goed overdacht is) moet uilgesproken worden, het is niet voegzaam het

nogmaals te overwegen (105.15); sa-mena-na dosa ro durhaka-na doü ndai waa

ro tiwi, alle zonden en ongehoorzaamheid van anderen moeten gedragen worden

(moeten zij hiernamaals dragen, 84.8) ; nggdra mu-suru-sa, punggawa raa-

kadale-mu ndai kaulu-mu, indien gij terugtrekt, moet gij den door u gekozen

aanvoerder vooropplaatsen (15.5); mbeè ake nee landa-ro, (is) deze geil om te

verkoopen ? (54.25) ; bidiaddri masandede ede ba doü mümin mandai kawei,

al deze nymphen (hoeri's) zijn bestemd om door de geloovigen lot vrouw

genomen te worden (92.6) ; ede mpa mandai rawi-na ba rahi-na ede sa-nloi-

nloi-na, dit was steeds door haar man te verrichten, of: dit was het, wat haar

man steeds verrichtte (24.5); loki-na mpa ndai karaso, asa-na-sa na-turu rase,

de parles posteriores zijn het, die door hen gereinigd worden (zij reinigen

hun achterste), hun mond evenwel eet maar alles (rein of onrein, 96.5);

ba daa wdra ndoi-na mandai kaböro-na, nlau doü mpara mandai baro-na, dewijl

er geen goederen zijn, welke hij verzamelen kan, zijn het de goederen van anderen,

welke hij naar zich toehaalt, 98.4): nggdra edja sara, ngèna weya-ku löro-na,

nggdra lede sara ndai ngèna-fa, nlika raka mpudu ba made, indien het de

këladi (soort plant) is, laat ons dan wachlen tot zij droog is, (en zij niet

meer jeuken), indien het de paduns: (soort plant) is, waarop door ons «e wacht

wordt (waarop wij wachten; ngèna is in het Bim. steeds transitief) plotseling

sterft zij (d. w. z. de gadung slerft voordat zij hare bedwelmende eigenschap

verliest, 104.59 — 40); ratu-ratu-na doü ndai kateï-na di parakdra hukum agdma,

honderden waren de lieden, welke door hem onderricht werden (welke hij

onderwees) aangaande de wetten van den godsdienst (50.2—5); waü mpara

made anakoda, djuru-balu-na nee kandadi-na matjèpe anakoda, nadat de

scheepsgezagvoerder gestorven was, was het de stuurman, welke door hem

werd aangesteld (welken hij aanstelde) om hem op te volgen (75.52); wati-pu

made-ku nahu ake, woü mbai pötju-ku nee iyu ba nqgomi ede, ik ben nog

niet dood, stank van den wind, dien ik gelaten heb, is het, welke door u

geroken wordt (of welke gij ruikt, 55.17).

§ 99. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat de passieve vorm met ndai dan alleen

de beteekenis van een eenvoudig passief hebben kan, wanneer het oorspronkelijk

object, wat dus bij de passieve constructie subject wordt, een bijzonderen

nadruk heeft. Het vervult dus voor het durativum denzelfden rol als de als

praedicaat optredende verbale substantieven met raa (of waü) voor het

perfeclum, vgl. § 68 en 74 (en § 82 en 85). Evenals deze praedicatief optredende
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substantieven met raa of waü bij de gelijkluidende verleden deelwoorden

behooren, behoort de passieve vorm met ndai, in deze beteekenis als praedicaat

optredende, bij het in § 62 behandelde passieve deelwoord van het durativum.

Ook waar de gerundieve beteekenis behouden blijft, valt de nadruk op

het oorspronkelijk object.

§ 100. Ook hier kan ndai wederom verzwegen worden. Waar de gerundieve beteekenis

op den voorgrond staat, bezigt men meestal het aanhechtsel ku, vgl. § 270

achter het verbale subst., bijv. ndadi rafa-ku ede ao-kuba nggómi kai rera-mu,

vervolgens is de door mij gekauwde sirihpruim door u met de tong in

ontvangst te nemen (vervolgens moet gij met uwe tong mijne sirihpruim

aannemen, 41.26); wati wdra kóne sa-balae tjoi waa-n, malai-na-sa sake mpa:

tjoü-tjoü-du makaporo landa-ku, er is zelfs geen duit bruidschat (te betalen)

maar alleen eene afspraak (te maken); ieder, die (of hij, die) toornig wordt,

moet verkocht worden (27.5). Dit ku is evenwel niet noodzakelijk, men

vindt ook: tjoü makaporo landa (28.15). Het spreekt vanzelf dat, daar wij hier

slechts met een verzwijgen van ndai te doen hebben, dit aanhet. ' ku

ook gebezigd kan worden indien ndai uitgedrukt wordt; toevallig ontbreekt

evenwel daarvan een voorbeeld, zie echter de volgende § en § 108. Is

de beteekenis van het praedicaat enkel passief, zoo wordt geen aanhechtsel

gebezigd : ndadi kèlona djara ede nenli kaljtya ba nahu, daarom is het

de staart van het paard, die stevig door mij vastgehouden wordt, (de

staart van het paard houd ik daarom stevig vast, 54.34); eli mèhe

rahi lamada ringa-ku ede, het is het geluid van het hoesten van mijn

man, dat daar door mij gehoord wordt (het is het geluid van het hoesten

van mijn man, dat ik daar hoor, (48 34); upa mpuru upa tuta doü matuwa

ngupa-na, vier en veertig hoofden van oude lieden worden door hem gezocht

(25.37). Wanneer de zin ontkennend is, maakt men, zoo de gerundieve

beteekenis niet op den voorgrond staat, geen gebruik van de constructie met

ndai, althans niet in de meer gewone taal, vgl. § 95. Om eene ontkenning

uit te drukken, gebruikt men wati, wat steeds het werkwoord na zich in

substantiefvoim vereischt, daarop volgt dan in gewone gevallen het object,

wil men nu dit olject met nadruk doen uit komen, dan plaatst men het

eenvoudig vóór wati, zonder verdere verandering, vgl. § 258. Wil men

daarentegen de gerundieve beteekenis doen uilkomen, zoo wordt ndai na wati

geb"zigd (vgl. § 95) : wali-du nee kade nggómi, gij zijt niet meer om te

dooden, gij hehoeit niet meer gedood te worden, (19.36, vgl. ibidem reg. 33),

wati ndei tjii weya oi ntjidi-na, het rijstwater ervan is niet af te gieten

(het rijstwater moet er niet van afjzegoten worden, 3.33). Het onderwerp

staat hier, dewijl het geen nadruk heeft, evenals altijd, na het praedicaat,

vgl. § 258.

§ 101. Ndai met volgend verbaal subst. kan ook een afzonderlijken zin vormen, doordien

het onderwerp verzwegen wordt. Natuurlijk is de beteekenis steeds eene
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gerundieve, dewijl het subject niet den nadruk hebben kan. Men kan dezen

vorm, die voornamelijk bij voorschriften, medicinale recepten, enz. in gebruik

is, als een soort passieven imperatief beschouwen, bijv. ndei nöno, te drinken,

d. w. z. het (uit bovengenoemde ingrediënten bestaande geneesmiddel) moet

gedronken worden, het worde gedronken (4.25), ndei nöno-na, het worde door

haar gedronken (5.54); nde pampindi, het worde als eene pap aangelegd

(4.31). Dikwijls maakt men hier van het in de vorige § genoemde

aanhechtsel ku gebruik, bijv. ndai imbi-ku, in hem (den profeet) worde geloofd,

men geloove in hem (7.55—56 imbi is in het Bim. steeds transitief); ede-o

tangara kai doü maraho kangampu, ndai kaada-ku ba ruma-ta, deze wordt

genoemd iemand die vergiffenis vraagt, hij worde tot slaaf gemaakt door

den vorst (15.25— 26); vgl. ook de voorbeelden onder §120. Als ontkenning

bezigt men wali: fa-mbadju kakubi lalo-ku, tvati ndei nintji, gij stampt het

zeer fijn, (maar) het worde niet gewand (4.21). Het Bim. maakt evenwel

zelden gebruik van dezen vorm ; meestal verkiest het de constructie met

een finiet, werkwoord met ku als teeken van den conjunctief.

§ 102. Wanneer ndai, gevolgd door een verbaal woord met het praefix ma, als

praedicaat optreedt, kan de vorm de beteekenis hebben van het actieve

gerundivum, wat in § 89 reeds als attribuut besproken is. Toevallig ontbreken

mij de voorbeelden hiervan, men vergelijke echter de volgende §. In die

beteekenis kan ook het aanhechtsel ku gebezigd worden, men zie het voorbeeld

:

da ndai marongga-ku, enz. onder § 108.

Meestal evenwel wordt deze vorm, hetzij het werkwoord transitieve,

hetzij intransitieve beteekenis heeft, op andere wijze gebezigd, namelijk

in plaats van een finieten zin, bijv. lolu ori ndai mahardm deï doü daa

mawdra oi sambeya, drie zaken zijn hel, welke ongeoorloofd zijn (drie zaken

zijn ongeoorloofd) voor hem, die geen water voor het gebed heeft (94.56);

ndai mantjdra (vgl. beneden § 108) mpara mandai mantjora-ntjora, het

verkeerde is het, wat steeds aanbonst (steeds op den voorgrond treedt, 104.27)

;

nira-pu ai ake köne-pu mbeè-mbeè nee mawaü-mu (vgl. § 111) aka ro kampula

nggömi, nu echter is het zelfs iets als eene geit, dat kan (nu kan zelfs iets

als eene geit) u bedriegen en dom maken (58.8); malai-na-sa Allah ta'dla

ndai matjèpe-na kasi ade nggömi, maar God is het, die zal vergelden uw
medelijden (maar God zal uw medelijden vergelden, 47.15); ede-ra made-na,

ruma-t bitjdra nee maljèpe-na sa-doü-na, daarop stierf hij, de rijksbestierder

was het, die hem voor het oogenblik opvolgde (de rijksbestierder volgde hem

voor het oogenblik op, 58.7); mai-ka-ra ndede-n sdra-na di ade rasa ake:

di ai-nai-na adjumaa, na-kaböro mena sa-mena-mena-n doü madarere nggeè

ro mori, ndai ruma-t bitjdra neè mambeï-na sadeka, want het is gewoonte in

dit land, dat op Vrijdag de armen zich verzamelen en de rijksbestierder

zelve hun de aalmoezen geeft (56.25— 24), ana bidiaddri wali ndai mabini

mena-na, het zijn wederom de hoeri's die alle (plaatsen) vullen (91.55).
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Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat de actieve vorm met ndai dan

gebezigd wordt in plaats van een finielen zin met een werkwoord in het

duralivum, zoo de agens een bijzonderen nadruk heeft. De vorm moet dus

beschouwd worden als te behooren bij het actieve deelwoord met ma. Ook

als actief gerundivum is de vorm te bezigen, zoowel bij intransitieven, als

bij transitieven, indien de agens een bijzondereti nadruk heeft ; men zie de

drie eerste voorbeelden van de volgende paragraaf.

§ 103. Ook hier kan ndai verzwegen worden. Een voorbeeld daarvan, waar de

beteekenis met het gerundivum overeenkomt is : kapo nipdb bóngi ede : toluralu

ganta tolu mpuru ganla malösa, wat de belastbare hoeveelheid van rijst betreft

:

300 gantangs, dertig gantangs (daarvan) moeten uitgaan (30 van de 300 zijn

als zakat op te brengen, 9.8 v. o.) ; zoo ook: nggdra sdhe sara tolu mpuru sa-nicdb,

sa-buwa malösa, wat buffels betreft, 30 (daarvan maken uit) één nicab, één

daarvan moet uilkomen (is op te brengen, 9.6 v. o.); de malama djumaa mbadju

kai (vgl. § 131) dei woha ntjai, tolu-na doü mme mambadju-na, op Vrijdag-

nacht (den nacht van Donderdag op Vrijdag) moet het. gestampt worden,

midden op den weg, drie mannen moeten het stampen (4.19—20).

Herhaaldelijk treft men in de teksten zinnen aan, waarin een bijzondere

nadruk op den agens valt, welke dan ook de eerste plaats in den zin inneemt

en als praedicaat heeft een verbaal woord met het prefix ma, doch zonder

ndai. Ook hier moet ndai als verzwegen beschouwd worden (althans

oorspronkelijk, men vergelijke vooral Aanm. II. na § 110. Voorb, : upa

mpuru upa tuta doü maluwa ngupa-na, ampo upa mpuru tolu mawdra, vier

en veertig hoofden van oude lieden zoekt hij, pas drie en veertig zijn er

(25.37); na-tjuwa-tjuwa tuu rebo mena mpa, ndai ruma-t masèke pöda rebo,

zij gingen allen dansen, en de vorst zelve danste het hardst (19.20—21);

ampo-sa sanuru nggèmi döho mambeï parenta, het is immers ulieder (eigen)

mond, die bevel gaf (50.33); au rawi-mu luu di lamba nahu? Madju

mataho; nggdhi ba ina-ku, wat doet gij in mijn net in te gaan? Herten

zijn het, die goed zijn, naar het zeggen van mijne moeder (18.23—24);

köne na-èda-ku ba mada-na, ade-na pala mambuda sanganga, al zien zij het

ook met hunne oogen, hun hart evenwel is het, wat stekeblind is (hun

hart is toch stekeblind, 86.10); mundfiq aö-na: sawai ade-na, asa-na mpa

mataho, mundfiq beteekent: slecht zijn van het hart, de mond echter is het,

die goed is (terwijl de mond het goede spreekt, 89.6); nggdhi-na na-ntjihi

mpa, rawi-na mpa mantjdra, zijn woorden zijn juist, doch zijn werk is

verkeerd (99.30).

§ 104. Het is evenwel niet noodzakelijk om de bovenbehandelde constructie te

bezigen, indien men een bijzonderen nadruk, hetzij op den agens, hetzij op

het object wil uitdrukken. In nggdhi-na na-ljihi mpa, rawi-na mpa mantjdra,

vgl. de vorige §, heeft zoowel nggdhi-na als rawi-na, bij zonderen nadruk.

Hieruit blijkt, dat die nadruk ook kan uitgedrukt worden door den agens
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geheel voorop te plaatsen, zonder nadruk toch zou de zin luiden: na-ntjihi

mpa nggdhi-na, vgl. § 258. Op dezelfde wijze kan den nadruk op het object

te kennen gegeven worden door vooropstelling met behoud van de actieve

constructie, bijv. sa-buwa rupiya na-mbeï-ku wei-n, masabuwa rupiya na-vcii-ku

di ade pöo, één gulden gaf hij aan zijne vrouw, den anderen lejjde hij in de

bamboe (24.5 en 6). Meerdere voorbeelden zie men op § 258. Er zijn evenwel

eenige woorden, welke steeds in plaats van een finiet werkwoord, de constructie

met ndai vereischen, hetzij dat dit dan uitgedrukt of verzwegen is.

Hiertoe behooren de aanwijzende voornaamwoorden ake en ede, indien zij

als subject optreden, hetzij om den agens voor te stellen, hetzij in plaats

van een object: ro na-kandadi-du radja Budjangga-lndra amaniya ba Puliri

Tjahaya-Hairani, ede-ra maijèpe-na Maharadja Jndar-Uewa, en hij stelde B. I.

den broeder van prinses Tj. H. tol vorst aan, die nu was het, die vorst 1. D.

opvolgde (80.4— 5); indo kapoake-ra malangdra kai (vgl. § 157) gifal duvca mpuru,

dit nu draagt den naam van de twintig eigenschappen (dit nu worden de

twintig eigenschappen genoemd, 6.15 v. o.); mandede wdli ngqdhi-na laongnpa

uma madanlau riha aö-na ede : na-lao ngupa-ku sigi ro langga, ede mpa madanlau

riha, zoo ook, als hij zeide, dal hij een huis zonder slookplaats ging zoeken,

dan beleekende dit: hij ging eene moskee of kapel zoeken, deze slechts hebben

geen stookplaats (4.15— 16); ede-o malaho, dit is goed (12.10 v. o.); lembe ro

badju la Kalai mampasa-mpasa, ede-ra ndai kani-na ba ana sangadji ede, de sarong

en het baatlje nu van Kalai, welke geheel versleten waren, deze nu trok de

vorstenzoon aan (2.42); ede mpara mandai rawi-na di masandru-ndru-na

ntjai, dit werd door hen gedaan (zoo deden zij) den geheelen weg hings

78.15); ede-i ndai tangdra-kai (vgl. § 157) ura-ura-na, dit wordt verandering

genoemd (97.12); ede-ku tangdra kai, enz. dil wordt genoemd, enz. (41.27).

Dezelfde conslruclie wordt voorts vereischt na het vragende voornaamwoord

au (wat?), hetzij dit zelfstandig optreedt of met een subsi, verbonden, (in den

zin van: wat voor een?), zoo ook na het vragende voornaamwoord Ijoü

afzonderlijk of verbonden met doü (wie?); vgl. § 222. Voorb. au-tji èda-mu,

wat wordt door u gezien (wat ziet gij? 64.17); au mai landa-ta, wat komt

gij verkoopen? (71.59, vgl. § 170); nasi au-tji sodi-mu labo nahu, naar

welken vogel vraagt gij mij ? (66.52, sodi, vragen, heeft de zaak, waarnaar

gevraagd wordt, tot direct object); kapa au mamai ake, wat voor een schip

is hier gekomen (wat voor een schip is het, dat hier gekomen is? 71.5, (vgl.

§ 111. Wela-naede, la Ijilakal tjoü-ra ndai ou, door dil jammeren, ongelukkigen,

wie wordt geroepen (wie wordt, ongelukkigen, door dit jammeren geroepen?

88.16 v. o.); tjoü ringa-ku mamèhe-mèhe awa dana ede, wie hoor ik daar

beneden hoesten? (48.52, vgl. §222); mai-ka-ra ndede-na, na-waü sara losa

dèho, tjoü-ra mandai makaruma-ta ita döho, want, indien zij allen (nam. de

onderdanen) weggegaan zijn, wie zal ons dan als vorst beschouwen? (55.52);

tjoü-tji maou-ou dri lawa ede, wie roept daar herhaaldelijk buiten de poort? (50.29);
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Ijoü mantau djdra, wie bezit (dil) paard, (van wien is dit paard? 53.2);

Ijoü doü-doü-ra mamai tjèpe weki-na labo nggömi, wat voor een mensch zou

er gekomen zijn om zich voor u in de plaatst te stellen? (23.6).

Voorts zijn er enkele woorden, die eveneens de constructie met ndai voor

het praedicaat vereischen, zoo zij als agens optreden, doch niet, indien zij

als object fungeeren. Hiertoe behooren : makalai— makalai, anderen — anderen,

de een — de ander, bijv. ku-èda-ku nasi mambölo rnapahe londe di moli,

makalai mapahe-na, makalai neè mangdha-na, ik zag vogels, die visschen vingen

in zee, de een ving ze en de ander at ze op (59.58); zoo ook sabuwa— sabuwa

in dezelfde beteekenis: bune santika ana-na ede, sa-buwa manggeè ipa bae ba

nanga, sa-buwa manggeè watu sa-bae ba nanga, wat nu de beide kinderen

betreft, het eene bleef aan de overzijde der rivier, het andere aan deze zijde

(57.39). Zoo ook sarunde-na, wat zoowel de helft, als in het algemeen, een

gedeelte te kennen geefi, bijv. sarunde-na makarawe, sarunde-na mawèse,

sarunde-na magdia, een gedeelte van hen roeide, (sommigen roeiden), een

gedeelte pagaaide, een gedeelte boomde (20.15); sarunde doü-na malao nggeè

ada èse ruma-ta, de helft der lieden (of een gedeelte) ging boven (in het

paleis) den vorst bericht geven (60.6).

Aanm. Uit bovenstaande voorbeelden is te zien, dal indien de woorden au, hetzij zelfstandig of na

een substantief of Ijoü, als subject optreden, het praedicaat meestal (hoewel hel niet bepaald

noodzakelijk is) bepaald wordt door de aanwijzende voornw. ake en ede (soms ook aka), welke

wij door: hier of daar, kunnen weergeven. In werkelijkheid Mijven liet in bet Bim. evenwel

aanwijzende voornaamwoorden, daar bijv. hapa au mamai ake. letterlijk zeggen wil: welk

schip is dit gekomene (dit, wat gekomen is, vgl. § 110. Aanm. II. Men vergelijke hierbij eene

Maleische uitdrukking als: siyapa jang tuwan panggil Uu. Hoewel zeldzamer treft men het

praedicaat nu en dan ook, als een acder woord het subject is, op die wijze bepaald aan, men

zie het laatste voorbeeld onder § 98, alsook de voorbeelden onder § 100.

§ 105. De volledige persoonlijke voornaamwoorden treden alleen als subject op, zoo

er de nadruk op valt. Vandaar kunnen zij, evenals een met nadruk als subject

optredend subst., een praedicaat met ndai (hetzij dit uitgedrukt of verzwegen

is), na zich krijgen. Zoo de nadruk niet op bet voornaaraw. valt, bezigt

men in het Bim. steeds het verkorte voornaamwoord in verbinding met het

verbum, vgl. § 228. Voorb. midi nggömi doho akedeï, nahu neè malao raho

sadeka, blijft gijlieden hier, ik ga om een aalmoes vragen (56.16); aina-ti

mpara nggdhi wdli bune santika nahu maloi ake neè mawaü-na ao malja ede,

hoeveel te minder kan ik, die klein ben, den tijger weei staan (57.16— 17); wali

taho-na lao ita maai ake lamada labo ana duwa-na ake ndai malao

raho sadeka, het is niet goed, dal gij paal ik met deze beide kinderen

zal een aalmoes gaan vragen (6.18—19); e ana döho-e, ngèna mpa dri lawa ake.

ndai-ku mpa ndai malanda we/a hu, kinderen, wacht hier builen de poort,

ik zelve zal mij verkoopen (40.6—7); ndake-ku, Bango-e, nggömi maneè èse

uma, nami duwa neè maao-na walu awa, aldus Bango, gij gaat boven in

huis, en wij beiden zullen het van beneden in ontvangst nemen (55.52); ro

bune santika ada ra kau nggömi mena ndai maparenla-na ro mandede wdli
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sa-mena-na ntau ro wdra ro masa ra piti nggömi mena manlau, en wat

(mijne) onderdanen betreft, gij zult ze bevelen, zoo ook de schatten en het

geld, gij zult dat alles bezitten (48 21—22); ai ake nggómi-ra ndai maparenta

rasa ake, bune sanlika nahu taho mpara lósa-ku, thans zult gij dit land

regeeren, en wat mij betreft, het is het best, dat ik wegga (55.28); siya

mpara ndai maneè di loba, zij zijn het, die begeerig zijn naar winst (21.4);

wati sara ngawa-ta lösa, ede siya döho mena nee malösa, indien wij niet willen

weggaan, dan zullen zij weggaan (het land verlaten, 55.50-31); maai ake

wii-pu ba nggömi upa ködu, nahu malao waa-na tolu dompo aka sudaga-daga di

ade rasa, legt £ij nu vier stukken weg, ik zal drie stukken naar de

verschillende kooplieden in de stad gaan brengen (62.34— 35); kangampu

mböto-mbèto lampa-la nai-s, lamada maraho tempo pidu nai wdli, duizendmaal

verschooning voor uw gaan op morgen (ga toch niet morgen, vgl. § 238),

ik vraag een uitstel van 7 dagen (76.1); ai-na lalehe-lalehe-mu, ndai-ku

masanggu-na kawdra, wees niet bezorgd, ik neem op mij het aanwezig

te doen zijn (50.24); nami doü matjilaka ake maneè mai nggeè ada,

wij, de ongelukskinderen, willen onze opwachting maken (8.32); sandake

ntoi-na rongga möda mpa kalo nahu pala nggömi mampanga-na,

zoo lang reeds verdwijnen mijne bananen gij nu zijt het, die

ze steelt (45.42—61.1); wuwa raa-sake: nami döho ndai malanda-na, maai

ake siya malanda nami, onze afspraak was, dat wij haar zouden verkoopen

en nu verkoopt zij ons (40.29 —50). Evenals er eene tweede constructie beslaat

om den nadruk aan te duiden bij een subst. als subject, zoo is dit ook het

geval bij de volledige voornaamwoorden, namelijk door deze te gelijk met

den verkorten vorm te bezigen, vgl. § 250. Ook indien het persoonlijk

voornaamwoord als object den nadruk heeft, bezigt men de constructie met

ndai: köne mada-na raa mazind rahi-mu, nggömi ndai kasikasa, al heeft uw
man maar met de oogen overspel gepleegt, zoo zijt gij het, die gestraft wordt

(87.55). Over het gebruik der volledige persoonlijke voornaamwoorden zie

men nader § 209.

Aanm. Met de bovenbehandelde constructie is niet te verwarren die, in een zin als de volgende:

nahu ake neè nika labo aria rato, (2.31). Hierin kan neè niet door ndai vervangen worden,

want dan zou hel intransitieve verbum na neè het prefix ma moeien hebben. Neè staat

hier voor neè-ku, mijn wil (is), en men heeft hier te doen met een verbaal nomen, voorop

geplaatst, in plaats van een finieten zin, op dezelfde wijze als men bijv. in het Jav. karëp-ku

bezigt, vgl. § 251. Het volledig persoonlijk voornaamwoord wordt hier gebezigd, omdat de

persoon hier pas begint 'te spreken, vgl. § 209. De vertaling moet dus luiden: ik wil met

eene prinses huwen.

§ 106. Zoowel de passieve als actieve vormen met ndai kunnen zelfstandig als

substantieven optreden. Ndai met volgend verbaal substantief heeft dan in

de eerste plaats de beteekenis van een zelfstandig gebezigd gerundivum, doch

ook wel die van een zelfstandig lijdend deelwoord van het imperfectum.

Ndai èda kan dus de beteekenis hebben van: »het (de) te ziene" of dat, wat
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(hij, die), te zien is, »maar ook van: het (de) gezien wordende" of » dat, wat

(hij, die) gezien wordt", waarvoor wij ook dikwijls het actief gebruiken

met het betrekkelijk voornaamw. als direct object., als: »dat, wat (hij, dien)

men ziet", enz. Men bezigt nu de zelfstandige passieve vormen met ndai

ten eerste als buiten het eigenlijke zinsverband met nadruk vooropgeplaatste

subst. Voorb. ndai paraèsa sara na-waü mpara runtu, köne sa-ori-ori wali-pu

raa-waü runti, (wat betreft) het te onderzoekene, het is talrijk, «zelfs iets heeft

hij nog niet kunnen afdoen" (toch heeft hij nog niets kunnen afdoen, 102.39);

ndai èda-na ba doü mamade wali èda-na ba doü mamori, ndai iyu-na ba doü

mamade, wali iyu-na ba doü mamori, wat gezien wordt door de dooden

(wat de dooden zien), zien de levenden niet ; wat de dooden voelen, voelen

de levenden niet (95.14). Dikwijls wordt de vorm door kapo of indo kapo

ingeleid: kapo mandai kalosa-ta sa-tènga milsqal, dat nu, wat door u op te

brengen is (dat, wat gij moet opbrengen), is een halve mitsqal (10.1);

indo kapo mandai tjaü-na ngdha tolu mbuwa ede sangi-sangi mpa mbeè, dat

nu, waarvan deze drie houden om te eten (vgl. § 111), zijn steeds geilen

(97.57); indo kapo ndai rawi-na ba wei pande ede, na-waü sara lao rahi-na,

na-kaambi weya-du oi di tjere, dat nu, wat door de vrouw van den timmerman

gedaan werd (wat de vrouw van den timmerman nu deed, was het volgende),

als haar man was uitgegaan, maakte zij water in den ketel voor hem

gereed, enz. (50.12); een voorbeeld van het verzwijgen van ndai, ook bij deze

constructie, is: mandede wali èda-mu di ade talaga ede lai-na malja pöda,

enz., zoo ook dat, wat gij in den vijver zaagt, was geen echte tijger, enz.

(58.10). Over het algemeen zal ndai evenwel hier niet dikwijls verzwegen

worden, dewijl er anders licht verwarring zou kunnen ontstaan met den

nominalen vorm van het werkwoord, wanneer dit vooropgeplaatst wordt,

vgl. § 249. Waar zulk eene verwarring evenwel niet te vreezen is, bijv.

indien het werkwoord met kai is samengesteld, wordt ndai ook in dat geval

meermalen verzwegen, vgl. § 121.

§ 107. Ook als object kunnen de passieve vormen met ndai optreden: tahi-pu mandai

nggdhi, timba waü-pu ndai rawi, weeg wat te zeggen is, overweeg eerst wat

te doen is (88.16); na-kau-du ndawi weya ndai kani-kani-na ana-n duwa-n ede,

zij bevalen te maken dat, wat als kleeding te dragen was door hunne beide

kinderen, (65.51—52); na-mafaka-ra labo wei ro ana-na mandai rawi döho-na,

hij overwoog met vrouw en kinderen, wat zij te doen hadden (56.15—16);

pata kabae-pu ba nggómi mandai tangdra kai (vgl. § 157) ruma, onderscheid

goed wat een vorst te noemen is (90.22). Ook treft men ze na ndawi aan:

na-ndawi-ku mpa mandai daha-daha kai nggdhi, zij maken (de wetenschap)

slechts tot datgene, waarmede door hen hunne woorden versierd worden

(waarmede zij hunne woorden versieren, 96.28 vgl. § 118, vlg.).

Ook kunnen deze passieve substantieven met ndai voorkomen na de woorden

sa-mena-na, allen; sa-niki-niki-(na), elk; bè-bè-na, wat ook van, al wat, (een

TEBH. BAT. GEN. XVLIII. 9
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voorbeeld van dit laatste zie onder § 121) welke woorden door hunne

vorming een genitief na zich vereischen, bijv. sa-mena-na mandai nggdhi labo

rawi na-neè-neè waü-ra ba kadale ra widi, al wat te zeggen of te doen is, behoort

eerst uitgekozen en uitverkoren te worden (103.15); sa-mena-na mandai rawi

na-neè-ra ba tahi, al wat gedaan moet worden, behoort overwogen te worden

(87.32); masaniki-niki ndai ngdha ro nono, al wat te eten en te drinken is

(23.25). Verder kunnen zij ook daardoor in den genitief komen te staan,

doordien, in geval zij zonder nadruk als subject optreden (vgl. § 109), het

werkwoord, waarvan zij oorspronkelijk het subject zijn, den vorm van een

substantief aanneemt, vgl. § 255. Overigens plegen deze woorden niet als

genitief voor te komen. Na voorzetsels zijn zij mij niet voorgekomen (zie

echter de volgende §.

§ 108. Wanneer de vorm ndai, gevolgd door een verbaal woord met ma, als substantief

optreedt, kan het zoowel de beteekenis van een zelfstandig gebezigd actief

gerundivum, als van een aldus gebezigd actief deelwoord van het imperfectum

hebben. Ndai maluu kan dus zoowel zijn: dat, wat (hij, die) moet ingaan,

als: het (de) binnengaande of dat, wat (hij, die) binnengaat. In de eerste plaats

treft men deze actieve vormen met ndai aan buiten het eigenlijk zinsverband

met den nadruk vooraan geplaatst: na-salaka mpowa-ku kombi, na-pdhu

marakani-ku kombi, sama mena mpa lösa-na, ndai malósa ede duwa mku tolu

uwa, hetzij liet enkel (onbewerkt) zilver is, hetzij het den vorm van gereedschap

heeft (d. i. bewerkt zilver), er wordt evenveel voor opgebracht, »dat wat uit

moet gaan" (wat als belasting opgebracht moet worden) is twee kwartjes

en dertig duiten (9.2 v. o.). Indo kapo na-nggdhi-ku ba nabi-ta rasuWllahi: da

ndai marongga-ku nekeka ela ro doü nahu masangadji une parange asad aó-na

:

matja, enz., voorts zegt onze profeet, de gezant Gods: dat wat later niet

moet komen tot mijn volk is: een vorst, die den aard heeft van een asad,

dat wil zeggen : een tijger (eig. een leeuw), enz., 97.55). Dikwijls treft men

deze vormen ook zonder ndai aan, hetzij al of niet ingeleid door kapo of

indo kapo, bijv. makaiha-na sjahddat ede upa ori, dat, wat de geloofsbelijdenis

krachteloos maakt, zijn vier zaken, (8.12); indo kapo makaiha-na oi sambeya

ede upa ori, wal. nu het bidwater krachteloos maakt zijn 4 zaken (8.58);

indo kapo maluu di cifal ifliqdr ede duwa ori, wat voorts ingaat (opgesloten

ligt) in de cifat iftiqar zijn twee zaken (II); indo kapo mahardm ndai

karawi-na ba doü madawdra oi sambeya ede tolu ori, wat voorts ongeoorloofd

is om te doen voor iemand, die geen water voor het gebed heeft, zijn drie

zaken (11.28); kapo mahardm dei doü madjunub ede pala-ni, tampuu-mpuu-na

sambeya-na pala wali pehe-na-ni, enz., wat nu ongeoorloofd is voor iemand,

die onrein is, de arme, (is het volgende) : ten eerste kan het gebed niet

gedaan worden, enz. (95.1 v. o.). Ook na ndawi komt de actieve vorm voor:

ndawi-ku ndai malampa ulu weya daha-ta, gij maakt ze tot »dat, wat voor

uwe wapenen gaat" (een krijgsterm, gebezigd voor hen, die zich vrijwillig
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onderwerpen, (15.20). Men vergelijke ook § 148). Voorbeelden, waarin

de actieve vorm met ndai als direct object optreedt, zijn mij niet voorgekomen,

uitgezonderd de in § 56 behandelde als substantief optredende deelwoorden

met ma, bij welke ik evenwel ndai nooit uitgedrukt gevonden heb. Den

genitief na sa-mena-na, enz. (vgl. de vorige §) treft men aan in : bè-bè-na

mpara malösa watu ntjai duwa mbuwa, wat ook van wat uitkomt (wat ook

uitkomt) uit de twee wegen (11.18); sa-mena-na malangdra kai (vgl. § 137)

binata, al wat dier heet (38.7); vergelijk overigens wederom § 56. Voorts

kunnen ook deze substantieven daardoor in den genitief komen te staan,

doordien het werkwoord, waarna zij oorspronkelijk als subject zonder nadruk

optreden (vgl. de voorbeelden der volgende §) na: aï-na, wati, enz., den vorm

van een subst. aanneemt. Een voorbeeld van actieven vorm met ndai na

eene praepositie is: bonto-ku 'aurat hampa ndai mapatu, men bedekke het

gedeelte van het lichaam, waarover men zich schamen moet, tot aan het

behoorlijke (tot zoover, als het behoorlijk is, 95.5), men vergelijke daarbij

wederom § 56.

Aanm. Wanneer de passieve of actieve vorm buiten het eigenlijke zinsverband met den nadruk

vooropgeplaatst en ingeleid wordt door kapo of indo kapo, wordt hij meestal (doch niet

altijd) bepaald door het aanwijzend voornaamw. ede. Dit staat, als gewoonlijk, het laatste

van alle bepalingen, dus hier na het object of den agens of de bepalingen van het als

substantief gebezigde deelwoord. Aldus bepaalt in de bovenaangehaalde voorbeelden: indo

kapo makaiha-na oi sambeya ede upa ori, indo kapo mahardm ndai karawi-na ba doü

madawdra oi sambeya ede tolu ori, het voornaamwoord ede, respectievelijk de woorden

makaiha en mahardm en niet het subst. oi sambeya, vgl. § 217 en ook boven ndai

malösa ede. Men zou ede evenwel ook kunnen opvatten, als het grammatische onderwerp
<

zoodat indo kapo makaiha-na oi sambeya ede upa ori, letterlijk zou zijn : dat nu, wat het

water om te bidden krachteloos maakt, dat zijn vier zaken
(

1

). Men vergelijke echter het

zevende voorbeeld onder deze §, alsook volgenden zin:' indo kapo tanda wddjib wdra-na

Allahu subhdna-hu wa ta'dla ede, na-bou sa-mena-na 'alan ede, het leeken nu dat God

moet bestaan is: hij heeft de wereld geschapen (6.13, o. v.). Het is duidelijk dat ede hier

niet bij Allah kan belmoren en in dezen zin evenmin kan beschouwd worden als onderwerp

van het volgende. Ede dient dus alleen om aan het door kapo of indo kapo ingeleide woord

meerderen nadruk te geven. Zoo vergelijke men ook volgenden Javaanschen zin (uit eene

Javaansche verhandeling over wulu en salat opgenomen in de Aanteekeningen achter het

Soendaneesch leesboek van G. J. Grashuis): utawi wiwitan-e waktu asar iku, sa-wus-e

wuwuh satitik wawajangan sa-widji-widji saking waktu luhur ; iku kan hier niet als

bepaling van waktu asar beschouwd worden, men vergelijke slechts het volgende waktu,

maar wordt gebezigd, omdat wiwitan-e ingeleid wordt door utaivi, de Javaansche uitdrukking

voor indo kapo. Ook daar waar indo kapo wel niet uitgedrukt is, maar toch in gedachten

ingevuld kan worden, vindt men deze bepaling door ede gebezigd, zoo als uit de bovengegeven

voorbeelden te zien is, vgl. voorts § 281.

§ 109. Ook als subject kunnen de passieve en actieve vormen met ndai optreden,

doch in het algemeen alleen bij bepaalde praedicaten. In de eerste plaats

treden zij op na wdra (zijn) en worden dan zoowel van personen als van

(

l

) Als bijv. in het Soendaneesch: ari rasaönana mata teh, èta opat parkara (zedeleer naar Ghazzali. uitgegeven

door G. J. Grashuis, blz. 1), zoo: nja èta (ibidem, pag. 5), waar evenwel reeds door teh de aandacht op het voorgaande

gevestigd wordt.
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zaken gebezigd. Voorb. di ajl naraka wdra mpara mandai puru, wdra mpara

mandai lowi, in het helsche vuur zijn er, die gebraden worden of te braden

zijn, zijn er die gekookt worden (in het helsche vuur worden sommigen

gebraden, anderen gekookt, 84.9); sa-buwa doü manae tangdra kai Bata dadi,

au-au-du rawi-na mataki dida-na, wdra mpara mandai dodo-na ro mandai
• • •

dida-na, één der grooten wordt genoemd de Bata dadi (soort titel) al wat

hij doet, is gewoon (bij al wat hij doet, is hij gewoon) te onderdrukken,

»er is wat door hem gevraagd en wat door hem onder zich gehouden wordt"

(de eene zaak vraagt hij, de andere houdt hij onder zich, 100.9— 11);

mandede wdli mpa ufa, wdra ndai nljango-na, wdra ndai lowi-na, wdra ndai

santa-na, wdra ndai palu-mara-na, wdra ndai puru-na, wdra raa-sanggapi-na,

wdra raa-kato-na, zoo ook de visschen, (en andere toespijzen) sommige daarvan

bakte zij, andere kookte zij, er was daaronder wat zij met klappermelk

gereedmaakte, er was wat zij droogkookle, er was wat zij braadde, het eene

heeft zij vastgeklemd, het andere aan het spit gestoken of (in bladeren)

gewikkeld (44.25); sela-ti pala mam loki mamidi, 'ibdrat höne pöda mpowa

wdra-na mandai nip,, uitgezonderd evenwel is het slapen, terwijl het achterste

in rust blijft «zelfs bij voorbeeld bij het zijn van dat, wat gedroomd wordt*'

(zelfs indien men bij voorbeeld iels droomt, 94.50—51); wdra mpara ndai

mapae ro (wdra) mpara ndai mahau ro ngènge, er zijn die steken, er zijn die

bijten (sommige steken, andere bijten, 94.17); habar dei ade kildbu'llahi

ede indo wdra ndai manjafa »de berichten in het boek Gods, niet is wat

duidelijk is" (van de berichten inliet boek Gods, is niets duidelijk (84,4. v. o.);

sa-mena-na raa rawi nahu wali wdra-na mantjihi, »al wat ik gedaan heb,

niet is wat juist is" (van al wat ik gedaan heb, is niets goed, 55.6— 7); wali

wdra makasi ade inga ro horu nahu, »niet is, die medelijden heeft" (niemand

is er, die medelijden heeft) om mij te helpen en bij te staan (57.12) ; wdra

mpara manggdhi, er zijn die zeggen of sommigen zeggen (85.2).

Meestal treft men den actieven vorm evenwel zonder ndai aan: ede-ra kambata

ro paiya kai-na, wdra maweha hadiu, wdra maweha wadu, daarop schreeuwden

en juichten zij, sommigen namen een stuk hout, anderen een steen (62.2— 1. v. o.);

nggdra na-wdra sara daa mahina wali cah-na ndeu, «indien er is, wat niet

geraakt is" (indien iets niet geraakt is), is het bad niet geldig (10.19). In

bovengenoemde voorbeelden is ndai niet op te vatten als afhankelijk van

wdra (als bijv. in wdra-ka ndai, § 95). Wel is waar zijn er eenige, die

een dergelijke opvatting zouden kunnen begunstigen, bijv. het eerste voorbeeld,

wat men geneigd zou kunnen zijn te verklaren als: er zijn er om gebraden

te worden enz. (hetgeen, wat den zin betreft, op hetzelfde zou neerkomen).

Maar zoo men de constructie aldus wilde verklaren, dan zou men het subject

van wdra als verzwegen moeten beschouwen en uit hetgeen voorafgegaan is

(vergelijk de teksten) in gedachten moeten aanvullen, waarbij het hier minstens

vreemd zou zijn, dat hel verkorte voornaamwoord verzwegen is (vgl. §251).
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Vergelijkt men nu evenwel het tweede of vierde voorbeeld, dan ziet men dat

er noch in den zin zelven, noch in hetgeen voorafgaat, iets is, wat als subject

vaw wdra opgevat kan worden, hetzij dan als logisch, hetzij dan als grammatisch

subject, zoodat er niets anders overblijft dan den vorm met ndai als onderwerp

aan te nemen. Men vergelijke ook het derde voorbeeld, waar de vorm met

ndai afgewisseld wordt door het subst. met raa, terwijl men bij den actieven

vorm denke aan het Mal. ada, jang Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat

het Bim. in die gevallen van deze vormen na wdra gebruik kan maken,

waar wij de onbepaalde voornaamwoorden of telwoorden : iets, iemand,

sommige, of met de ontkenning: niets, niemand, of wel (met herhaling van

wdra) het (de) een — het ander (de andere), sommige — sommige, sommige —
andere, als onderwerp bezigen. Tevens blijkt dat het Bim. ook bij deze

constructie dat, wat wij door den genitief na deze woorden uitdrukken (als

bijv. geen dezer lieden), zoo het een substantief is, kan weergeven door

eenvoudige vooropstelling ; andere woordsoorten moeten door di ade ingeleid

worden. Onvermijdelijk valt daardoor evenwel een bijzonderen nadruk op

zulk een woord, wil men dien nadruk niet, dan moet dit subst. tot onderwerp

van wdra gemaakt worden, vgl. de volgende §.

Voorts treden de actieve deelwoorden als subject op na de woorden: mböto,

veel, en synoniemen (alsook na: ntuma, voltallig, vgl. de volgende §); satoi,

weinig; nggali, zeldzaam, welke wij meestal weergeven door de onbepaalde

telwoorden: vele, weinige (enkele), waarbij wij dus dat, wat in het Bim.

praedicaat is, tot subject maken en omgekeerd, evenals dat eigenlijk ook

bij wdra geschiedt. Voorb. kapo öne-na ba mpuli ndupa-m: na-mbölo-ra

maponggu, het nut (gevolg) nu van het juist voldoende zijn van de maat is;

«veel zijn zij, die ziek zijn" (dat velen ziek zijn, 14.5—4); na-ore mparadaa

malao ndai rawi, veel is, dat, wat niet gaat om gedaan te worden, (veel zal

niet verricht worden, 105.52); nira-pu mantaro{s) na-waü-ra mböto mabiko-bako,

mböto-ra ntau isi lopi raa-kuku-kèko, van de matrozen nu zijn velen bedriegelijk,

vele goederen, welke de lading van het schip uitmaakten, zijn op bedriegelijke

wijze ontfutseld (102,7); satoi pdda mpa malampa lao di, zeer weinig slechts

zijn zij, die westwaarts gaan (zeer weinigen slechts gaan westwaarts 97.7);

doü manae ro bora na-nggali-ra daa mafdsiq ro ildlim pala, van de grooten

en aanzienlijken zijn slechts enkelen niet slecht en onrechtvaardig (86.50, vgl.

ook de volg. §). Gelijk uit de voorbeelden blijkt, kan ook hier door een

vooropgeplaatst subst. uitgedrukt worden wat wij door den genitief na deze

woorden te kennen geven. Onvermijdelijk valt dan echter een bijzonderen

nadruk op deze woorden; wil men ze zonder nadruk uitdrukken, dan

moeten zij tot het subject van mböto, enz. gemaakt worden, terwijl wat bij

ons praedicaat is, als bepaling van dit substantief optreedt. Bij deze

constructie is dan evenwel in het algemeen het verschil niet uit te drukken,

wat wij maken tusschen »vele menschen" en «velen der menschen", tenzij het



134 BIMANEESCBE SPRAAKKUNST.

subst. bepaald is door den genitief van een persoonlijk voornaamwoord, vgl.

de volgende §, welk verschil in het algemeen dus alleen kan te kennen

gegeven worden, zoo een bijzondere nadruk valt op het woord, dat bij ons

in den genitief staat, evenals dat het geval is met het verschil tusschen

«sommige menschen" en «sommigen der menschen", in het Bim. uitgedrukt met

behulp van wdra. Toevallig is ndai in alle voorbeelden na mböto, enz. niet

uitgedrukt, dat het hier evenwel als verzwegen dient beschouwd te worden,

blijkt voldoende uit de analogie met de voorbeelden waar wdra als praedicaat

optreedt en voorts uit de volgende §. Valt er bijzondere nadruk op deze

subst. dan kunnen zij vooropgeplaatst worden, terwijl een vorm met ndai

als praedicaat optreedt: ndai mantjdra mpara mandai mantjora-nljora, het

verkeerde is zeer talrijk (104.27, ntjora-ntjora, is hier als synoniem van

mböto te beschouwen). Dit voorbeeld kan eveneens tot bewijs strekken van

het bovenbesproken verzwijgen van ndai na mböto. Een voorbeeld, waarin

het subject vooropstaat zonder ndai, is: nahu mambeï-mu salampe songge ro

badju antala, makuru wdra mpa, makabaya wdra mpa, ik zal u geven slendangs

van soengkit (soort stof) en baadjes van atlas, waarvan sommige badioe

koeroeng's (vgl. § 257), andere kabaya's zijn (48.18—19; wdra staat hier

voor na-wdra, vgl. § 251).

Ook kunnen deze substantieven als subject optreden na lai-na (van lai,

anders). Lai-na is vormelijk een substantief, dat evenwel steeds als praedicaat

pleegt op te treden, bijv. lai-na nggdhi lai-na rawi, anders is het

woord anders is de daad (85.30). Dit lai-na wordt ook in de

beteekenis van het Mal. bukan, niet zijn, niet, gebezigd, vgl. § 266, bijv. doü

masampurna 'aqal labo 'ilmu, ede doü matuwa, lai-na doü matuwa ba dondo

'umu(f)-na mampowa-mpowa, hij, wiens verstand en wetenschap volmaakt

zijn, is een oud mensch, niet een oud mensch enkel door lengte van leeftijd

(90.6— 7). Letterlijk beleekent lai-na doü matuwa, enz. evenwel: een ander,

dan deze of iets anders, dan dit (nam. het bovengenoemde) is een oud man,

enz. waarbij dus doü matuwa als subject van lai-na moet beschouwd worden.

Zoo moet ook in volgenden zin : nggdra wati sara ndede-na, lai-na tangdra

kai mani, indien het niet aldus is, wordt het niet semen genoemd, (10.25),

tangdra kai mani als subject van lai-na beschouwd worden. Alleen zou het

de vraag kunnen zijn, dewijl ndai ontbreekt, of tangdra kai ook als het

verbale nomen, vgl. § 245, vlg. moet opgevat worden, zoo als bijv. na wati,

doch de letterlijke beteekenis kan wel niet anders zijn dan: anders dan dat

(namelijk wat onmiddelijk voorafgaat aan: nggdra wati sara ndede-na) is

datgene, wat semen genoemd wordt. Wij zouden hier, verondersteld, dat

wij een met lai-na overeenkomstig woord bezigden, zeggen: indien het niet

aldus is, is het iets anders dan dat, wat genoemd wordt, enz., doch het

Bim. kan ons »het" zonder nadruk hier niet uitdrukken en moet daarom

tangdra kai tot subject maken. Men zie ook de volgende §.
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Is het grondwoord van een actieven vorm niet ndai een kwaliflcatief

werkwoord, dan kan het ook in andere gevallen als suhject optreden, vgl.

§ 56. Over de passieve vormen met ndai als subject na bune, ba-bau, enz.

in samenstelling met kai, vgl. § 124, 125 en 155.

Aanm. Eenmaal trof ik nog volgende uitdrukking aan: ba supu sama malao ndai ruu-na, -ter

zake van het gelijk zijn van dat, wat ging als hun lot" (dewijl dat, wat hun lot was

gelijk was, 66.39). alwaar dus malao optreedt als oorspronkelijk subject van sama, maar

lao ndai met de beteekenis van: iets zijn, vgl. boven § 69, zal wel, evenals wdra »zijn",op

dezelfde wijze behandeld worden als de kwalificatieve werkwoorden, waarvan de vormen met

ma, gelijk in § 56 te zien is, vrijer in hun optreden zijn dan die der overige werkwoorden.

§ 110. Wanneer na de in de vorige § genoemde werkwoorden, een ander sub-

stantief als subject optreedt, bezigt men dikwijls ter bepaling van dit

substantief den actieven of passieven vorm met ndai, in plaats van het gewone

deelwoord, bijv. ai ake wati-da wdra-na doü ndai mangawa-mu horu, «thans

is niet meer een mensch, die u wil helpen" (thans is er niemand meer,

die u helpen wil, 88.14. v. o.); ai-na wdra-na masaori-oripdhu ndai malapa-naoi

ede di sarumbu, niet zij het een of ander (laat er niet het een of ander zijn),

dat het water van het lichaam afhoudt (8.52, vgl ai-na wdra matapa-na

oi ede, 11.11); nggali-ra ada-na ndai malowa èda, schaarsch zijn zijne dienaren,

die hem kunnen zien (weinigen zijner dienaren kunnen hem zien, 97.9)

;

na-ntjewi kai-ku labo nae ro nene-n ro mbölo sangadji-ngadji ndai kabaia-na,

»hij stak uit door grootheid en voornaamheid" (hij was zeer groot en voornaam)

»en veel waren de vorsten, die hij beheerschte" (en vele vorsten werdendoor

hem beheerscht, 55.6— 7, mböto hier voor na-mböto volgens § 251); sarumbu-sa

pala na-ntuma mpa iyn ndai manijöki, wat het lichaam betreft, voltallig zijn

de gevoelens, welke onaangenaam zijn, (het geheele gevoel van het lichaam

is onaangenaam, 85.19). Nu is het niet te ontkennen, dat, waar wdra het

praedicaat is, ndai zich wel op de gewone wijze laat verklaren, en in het

Hollandsch door »om te' kan weergegeven worden, maar in het derde en

vierde voorbeeld is ndai toch moeielijk op deze wijze op te vatten. Het

schijnt mij toe dat het Bim. in dit geval gaarne den subst. vorm met ndai

als appositie na het eerste subst. bezigt, in plaats van het gewone deelwoord.

Hiervoor pleit nog, dat, zoo mbölo het praedicaat is, de bepaling ook voor het

bepaalde substantief kan komen, bijv. nggdra ta-lewa-sa di ade rasa-ta, na-mbölo

maiha doü siwe ro ntau ro wdra-la, indien wij in ons land strijdvoeren,

zullen vele vrouwen en vele onzer schatten verloren gaan (79.5); na-mböio-ra

masadompo ade-na doü labo-mu «velen (zijn) wier hart half bij de zaak

is, uwe volgelingen" (velen uwer volgelingen zijn met hun hart half bij de

zaak (15.4). Ook indien wdra het praedicaat is. kan deze constructie gebezigd

worden, een voorbeeld vindt men onder § 121. Dit vooropplaatsen der

bepaling zal wel dan alleen mogelijk zijn als het woord, gelijk hier, intransitieve

beteekenis heeft. Op deze wijze meen ik ook ndai te moeten verklaren in

volgenden zin : lai-na nggdhi raa-ngguda-mu, lai-na rawi ndai mawöko, anders
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is het woord, dat gij geplant hebt, anders is het werk, dat (de daad, die)

opgroeit (85,30).

Noodzakelijk evenwel is het gebruik van ndai in geen geval, gelijk uit de

volgende voorbeelden te zien is: daa wdra-na sa-ori-ori pdhu malama-na udja

wdli, »bij het ook niet zijn van" (terwijl er ook niet is) het een of ander,

wat (de huid) bedekt (94.25); kananu banamidöho: wati-du wdra-na sa-mena-na

matangdra kai binala di ade duniya ake mawaü ao nggömi, wij dachten ; » niet

is alles wat dier heet" (niets van alles wat dier heet) hier op aarde is in

staat om u te weerstaan (38.6—7); nggdra wali-sa wdra-na doü maèda-na

mpangga-na ro kaiha angi-na ede, mai kai-ra ndede-na ede, na-mböto doü mahori

djdra rangga madawdra wei-na, indien er niemand was, die het vechten en

elkander toetakelen (der paarden) zag (of gezien heeft), dewijl velen de

hengsten los laten loopen zonder merries (15.4—5); mböto-ra doü makantau-na

ade mabawa, vele menschen hebben een ijverzuchtig hart (zijn ijverzuchtig,

104.29): na-mböto ipi doü siwe mamai ake, zeer vele vrouwen komen hier

(wij zouden zeggen: daar) aan (79.52).

Aanm. I. Wellicht is in den volgenden zin: wati lowa-ku lao nahu, malai-na-sa kani-kani ndai

raho-n ede, waa weya-pu ba nggömi, ik kan (zelf) niet gaan, maar de kleedingstukken,

waarom zij vragen, breng gij die voor (hen) mede (25.16), ndai op dezelfde wijze te

verklaren. Uit het verband blijkt dat ndai raho-n onmogelijk hier «door hen te vragen".

kan beteekenen. Mogelijk is hier eene valsche analogie met het gebruik van ndai na

lai-na in het spel, hoewel de constructie eigenlijk een geheel andere is, dewijl malai-na-sa,

voor de tegenwoordige taal een voegwoord (vgl. § 280) en oorspronkelijk zulk een met nadruk

vooropgeplaatste vorm is, waarover in § 106 gesproken is, en niet de functie van praedicaat

vervult. Een ander voorbeeld met malai-na-sa is mij evenwel niet bekend. Vgl. ook het

slot van Aanm. II.

Uit het Bim. blijkt duidelijk waarom in de M. P. talen woorden als: veel, weinig, enz.,

steeds vóór het bepaalde subst. staan. Met lai-na is eenigszins het Jav. liya. te vergelijkeu,

hoewel op te maken is, dat het Bim. woord voor liya ter bepaling vaneen subst. nam.: makalai

steeds na het subst. geplaatst wordt.

Aanm. II. Zonder nu reeds te spreken over de oorspronkelijke beteekenis van ndai of nee, is uit hel

voorgaande reeds het volgende vast te stellen. Uit § 106, vlg. blijkt, dat een vorm als ndai (nee)

èda (van èda, zien) eigenlijk een substantief is. Hieruit is af te leiden, dat de vorm, ook als

praedicaat, de waarde van een subst. heeft, evenals dit het geval is bij het praedicatief gebruik der

verbale substantieven met raa, vgl. § 68. Letterlijk beteekent dus een zin als: nggömi ndai

èda-na, »gij zijt het, die door hem te zien is", of met de reeds in § 98 besproken verzwakking

van beteekenis »gij (zijt het) die door hem gezien wordt", op welke wijze dan ook reeds bij

voorbaat de bovengegeven voorbeelden vertaald zijn. Het is duidelijk dat deze constructie

bijzonder geëigend is om hel eerste woord met nadruk te doen uitkomen. Waar nu ndai

bij deze constructie niet aangetroffen wordt, heb ik het als verzwegen beschouwd. Hierbij is

evenwel op te merken, dat eigenlijk het gebruik van ndai, ten minste waar de beteekenis

geen gerundieve meer te, niet noodzakelijk kan genoemd worden. Gelijk boven opgemerkt

is, heeft het substantief met raa, bijv. raa-èda, zoowel de beteekenis van »het gezien hebben"

als van »het geziene' , vgl. § 65. Deze beide beteekenissen liggen, gelijk daar gezegd is,

opgesloten in het verbale subst., raa is daarop van geen invloed, dus moet ook in èda

tegelijk de beteekenis van: »het gezien wordende" opgesloten liggen, zooals wij dan ook in

het Hollandsch kunnen zeggen »dit is zijn zoeken" voor >dit is, hetgeen hij zoekt" (hetgeen

door hem gezocht wordt). Men vergelijke hierbij ook het gebruik, dat het Bim., evenals de
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zustertalen, maakl van sommige verbale substantieven vooraan in den zin, in plaats van een

iiniet werkwoord, bijv. dödo-ku ndende umu-na, mijn vragen (in beteekenis gelijk aan: liclgcen

door mij gevraagd wordt) is, dat lang zijn leven zij (16.6. v. o.); dodo-hu dinga-ku nee makaleï-na

,

mijn vragen (of wat door mij gevraagd wordt) zijn makkers van mij om bel te dragen (49.3).

In deze gevallen bezigt bet Bim. nooit ndai, vgl. § 251. Dewijl nu evenwel hel eenvoudige

verbale substantief in bet Bim. zoo veel in gebruik is, veel meer dan dal met raa, is bet

licht te verklaren, dal de taal er de voorkeur aan gegeven beeft, de beide bovenbesproken

i)e teekenissen vormelijk van elkander te onderscheiden. Dewijl ndai nu in dit geval niet

noodzakelijk is, zou men, waar het ontbreekt, eigenlijk niet van verzwijgen kunnen spreken.

Daartegenover slaat evenwel, dat ook ndai dikwijls daar ontbreekt, waar de beteekenis zeker

eene gerundieve is (en daarop heeft zeker het min of meer onverschillige van het al of niet

gebruiken van het woord in de andere beteekenis, groolen invloed gehad), en aldaar dus zeker

als verzwegen moet beschouwd worden, en de taal verder geen onderscheid maakt in de

behandeling der vormen, of de beteekenis eene gerundieve is of niet, zoodal de constructie voor

het laalgevocl in beide gevallen thans geheel en al één en dezelfde is, kan men ook van het

verzwijgen van ndai spreken, zoo de vorm eenvoudig passieve beteekenis heeft, vooral daar

ndai altijd ingevuld kan worden.

Eenigszins anders is het gesleld met de actieve vormen. De oorspronkelijke beteekenis van

ndai is daar wederom zeker die, welke boven een aclief-gerundieve genoemd is. Uit

de voorbeelden is te zien, dat ook hier de beteekenis verzwakken kan zoo verre, dat in zinnen

als : ndai mantjdra mandai mantjora-nfjora en hampa ndai mapalu, aan ndai 'm het geheel

geen beteekenis meer te geven is. Uil het gebruik blijkt evenwel, dat het substantieven zijn.

Nu bestaat tusschen de passieve en actieve vormen (bijv. ndai èda en ndai maèda) het volgende

verschil. In beide heeft ndai, waar het gerundieve op den achtergrond is geraakt, geen

beteekenis meer; maar bij den passieven vorm dient het alleen voor de duidelijkheid van een

woord, dat reeds op zichzelf de beteekenis heeft, welke hier vereischt wordt en daarenboven

uit den aard nooit iets anders dan een subst. kan zijn. Bij den actieven vorm als ndai

maèda, dient ndai zeker niet ter verduidelijking of om verwarring te voorkomen, bet kan

dus hier alleen strekken om een vorm als maèda tot een substantief te maken, waaruit

noodzakelijk volgt dat een deelwoord met ma (oorspronkelijk althans) in het Bim. niet als een

subst. kan optreden, waar dus zulk een vorm als subst. zonder ndai aangetroffen wordt,

moet ndai als verzwegen beschouwd worden. Uit het feit dat een vorm als ndai maèda
ook als praedicaat optreedt, is af te leiden, dat dit praedicaat wederom, evenals bij den passieven

vorm als zoodanig gebezigd het geval is, de waarde van een subst. heeft; nahu ndai maèda
beteekent dus letterlijk : ik (ben het), die ziet (zoo als dan ook reeds bij voorbaat de voorbeelden

in § 102 vertaald zijn). Waar ndai dus ontbreekt, is het wederom als verzwegen te beschouwen,

waaruit volgt dat in het Bim. een deelwoord met ma, niet als praedicaat kan optreden, tenzij

het eerst tot een subst. gemaakt is, wat vooral in het oog te houden is, in tegenstelling met

wat men in de zustertalen ziet plaats vinden. Nu is het niet te ontkennen, dat door het

veelvuldig verzwijgen van ndai, de tegenwoordige taal er wel eenigszins toe gaat neigen, om
zulk een deelwoord met ma ook zonder hulpwoord als subst. te doen optreden. Evenwel

juist bij het praedicatieve gebruik dezer vormen, ten minste in de teksten, overtreft

het aantal der gevallen, waarin ndai of nèc gebezigd is, verre dat, waarin het verzwegen is

;

waar zij als subject optreden is de verhouding omgekeerd, maar toch kan in beide gevallen

steeds ndai ingevuld worden. Daarentegen zal nu niemand meer in uitdrukkingen als èse

mamango, op het drooge; sa-niki-niki mawdra, het geheel van wat er is (al wat er is),

ndai bezigen, hoewel ook hier ndai oorspronkelijk verzwegen moet zijn, wat nog ten overvloede

door het uit een gedicht genomen hampa ndai mapatu bewezen wordt. Ik heb deze

substantieven dan ook reeds bij ma behandeld, wat naar de eigenlijke afleiding onregelmatig,

maar in overeenstemming met het tegenwoordige taalgebruik is.

Naar aanleiding van het in de laatste § behandelde, zou ook de vraag kunnen opkomen,

of men het in § 62 behandelde passieve deelwoord van het imperfectum, attributiel gebezigd,

niet zou moeten beschouwen als te zijn ontslaan door verzwijging van ndai. Onmogelijk
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zou dit zeker niet zijn, maar evenmin is de vorm noodzakelijk zoo te verklaren, dewijl zulk

een verbaai subst. gelijk boven besproken is, zelve deze beteekenis in zich bevat. Daarenboven

heb ik den passieven vorm met ndai als attribuut gebezigd (met uitzondering van de boven in

deze § behandelde gevallen, die alle toch eene verklaring toelaten) nooit anders dan met

gerundieve beteekenis aangetroffen. Ik vind dus geen voldoende reden om ook deze deelwoorden

als uit den passieven vorm met ndai ontstaan, te beschouwen,

§ 111. Omtrent de vormen, ontstaan door de verbinding van ndai, hetzij met een

verbaal subst., hetzij met een verbalen vorm met ma, is in het algemeen

nog het volgende op te merken. Indien bij den passieven vorm de agens

uitgedrukt wordt, geschiedt dit geheel en al op dezelfde wijze als dit steeds

bij het verbale subst. plaats heeft, men vergelijke § 64, enz. Voorbeelden

hiervan, alsook voor de meeste volgende opmerkingen, zijn voldoende in de

voorafgaande paragrafen te vinden. In gedichten vindt men bij praedicatief

gebruik den agens wel vóór dezen vorm geplaatst, bijv. ntau-na doü ba nggömi

ndai kakuko-kèko, de goederen van anderen worden door u op bedriegelijke wijze

ontfutseld (85.4). Waar twee woorden door ro (en) verbonden zijn, is het

zoowel bij de passieve als bij de actieve vormen voldoende, zoo ndai slechts

éénmaal uitgedrukt wordt, meestal vindt dit plaats bij synoniemen, doch

ook bij andere woorden, bijv. ndai kaljela ro kasela, uit te zonderen (94.22);

ndai tongge ro balunggu; in de tongge en in de voetboeien te zetten

(85.17); na-palu nee lao daro ro simi rero-na (vgl. boven § 94); ndai mahaa

ro ngènge (vgl. boven § 109); na-patu-ra nee mantau wei ro ntau rahi (vgl.

boven § 94); vergelijk ook § 54, 55.

Wanneer een voornaamwoord het direct object van een der actieve vormeu

met ndai is, wordt het meestal in verkorten vorm aangehecht, evenals dit

bij de deelwoorden met ma het geval is, bijv. nahu-ra nee mainga-mu, ik zal

u helpen (57.18). Dikwijls wordt ook het voornaamwoord, indien het

belanghebbend object is en dus bij ons in den datief staat, in verkorten vorm

aangehecht: nahu nee mambeï-mu smtji inla, ik zal u een diamanten ring

geven (48.15); ndai maturu weya-la wdra-na, enz., om ons te wijzen het

bestaan, enz. (97.2); ndai makapadja-ta hidi, enz., om voor ons ruim te

maken de plaats, enz,, (11.58); ndai makarötji-ta lampa, enz., om voor ons

snel te doen zijn het gaan, enz., (11.42). Als rechtstreeksch object is daarentegen

ta te beschouwen in ndai makau-ta èda angi, om ons te laten ontmoeten

(92.29); dewijl kau een dubbelen accusativus regeert, vgl. § 156. Zeer dikwijls

wordt het verkorte voornaamw. van den derden persoon pleonastisch gebezigd

om het volgend direct object aan te duiden, als bijv. in ndai matjèpe-na

sangadji (58.40). Vergelijk hierbij § 49.

Vreemde woorden als : hardm, wddjib, enz. worden nu eens als instransitieve

werkwoorden beschouwd, dan weder als subst., met de beteekenis van ndai

mahdram, enz., bijv. mandede ede hardm, het zoodanige nu is ongeoor-

loofd, (9.9—10).

Voorts is op te merken, dat, zoo de werkwoorden : ngawa, willen, genegen
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zijn; Ijaü, Mal. suka: waü en lowa, kunnen, in staat zijn, gevolgd worden

door het verbale subst. van een transitief werkwoord, zij ten opzichte van

ndai met het volgend verbaal subst. als één geheel beschouwd worden en

in het passief kunnen gebezigd worden, bijv. huri-mu mpa ndai tjoro-mu

bore, lantangga-mu mpa ndai ngawa-mu ure, uwe huid slechts «wordt door

u geveinsd het inwrijven" (veinst gij in te wrijven, vgl. § 170), uw voorhoofd

» wordt door u gewild het besmeeren" (wilt gij besmeeren, 104. 15—16);

nae-na hadju ede wati-da ndai ivaü-ta nuntii, de grootte van dien boom is

niet om «door ons gekend te worden het verhalen" (kunnen wij niet verhalen,

(91.28); pahu-na wati ndai lowa weya-ta sune kai matanfu, hun uiterlijk kunnen

wij niet met zekerheid beschrijven (91.22); indo hapo mandai tjaü-na ngdha

tolu mbuwa ede sangi-sangi mpa mbeè, dat nu, waarvan deze drie houden

om te eten, zijn steeds geiten (97,37). Ditzelfde komt ook nog wel bij

andere werkwoorden voor, men zie in het eerste voorbeeld tjoro, zoo ook bij lao

(gaan) of mai (komen), indien zij door een verbaal subst. van transitieve

beleekenis gevolgd worden, doch van deze woorden moet hel eerste, en kunnen

de laatste in elk geval eene samenstelling met het volgende verbaal subst.

vormen, de bovengenoemde evenwel slechts bij het gebruik van den actieven

en passieven vorm met ndai en bij de actieve en passieve deelwoorden van

het imperfectum en van het perfectum; vgl. ook de voorbeelden sub § 62

en § 66. Zie voorts § 170. Wanneer bij actieve constructie het verbale

subst. na deze woorden een persoonlijk voornaamw. tot direct object heeft,

dan wordt dit meestal in verkorten vorm achter het eerste werkwoord

geplaatst: ai ake wati-da wdra-na doü ndai mangawa-rnu horu, nu is er

niemand, die u wil helpen (88.14 v. o.); wati-da wdra-na doü mangawa-na

kantjatja, niemand wil zich over het (land) ontfermen (96.57, kantjatja is

in het Bim. transitief). Ook vindt men het voornaamwoord wel tweemaal:

nira-pu ai ake köne mbeê-mbeè mawaü-mu aka ro kampula nggömi, maar

nu kan zelfs iets als eene geit u bedriegen en dom maken (38.8), en ook

zoo het verkorte voornw. van den derden persoon, pleonastisch na het eerste

werkwoord gebezigd; ai-na-li mpara nggdhi wdli bune santika nahu matoi ake

neè mawaü-na ao matja ede, hoeveel te minder kan ik, die klein ben, den

tijger weerstaan (37.16).

Omtrent de beteekenis der vormen is nog op te merken, dat, waar de

vorm met ndai optreedt voor het deelwoord, dus als praedicaat, subject, enz.

deze vorm wel eens gebezigd wordt, niettegenstaande de zin een vorm van

het perfectum eischt, evenals dat bij de deelwoorden het geval is, vgl. § 51.

Voorb. tjoü marakara-na bunga ake? Ndai-ku makara-na bunga ake, wie heeft

deze bloemen tol een krans gevlochten ? Ik zelve heb ze gevlochten (72,5—4,

makara-na voor marakara-na) ; kapa au mamai ake, wat voor een schip is

hier gekomen? (71.5, mamai voor maramai); bune santika sdhe-ta, wai-e,

na-waü mpudu mpoi, wdra mpara ndai sambele ngdha-na, wdra mpa ndai
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landa-na ba rido-mu, wat uwe buffels betreft, moedertje, die zijn op, sommige

heeft uw schoonzoon geslacht om op te eten, andere heeft hij verkocht,

(50.14, wdra mpara ndai sambele ngdha-na, enz. voor : wdra mpara raa-sambele

ngdha-na, enz.).

Hoewel het begrip van uitvoerbaarheid reeds in het gerundivum opgesloten

ligt, bezigt het Bim. meestal nog de werkwoorden waü of lorna na ndai, om

dit begrip uit te drukken; djdra daro maharuhama da ndai waü kamampa

ro kahowe, sdhe lindo mamuhemahe da ndai waü kasuru ro kadje, een wild

paard, dat onrustig is, is door roepen niet voort te krijgen of tot stilstand

te brengen ; een schuwe buffel, die voortdurend in beweging is, is door roepen

niet tot stilstand te brengen (85.54); nggdhi malao ntjau da ndai waü-na

karawi, woorden, die ijdel zijn, zoodat zij niet uit te voeren zijn (97.21).

Meerdere voorbeelden kan men vinden onder § 95. In de meest gewone taal

zegt men, bijv. voor »de menigte was niet te lellen"; wad waü bila mböto-na

(letl. niet (is) het kunnen lellen van de menigte), bijv. 91.19, 77.54, dus

geheel en al zonder aanduiding van een gerundivum. Daarentegen pleegt

ndai, indien het de gerundieve heteekenis behoudt, na wali wdra de mogelijkheid

aan te duiden, bijv. wdra sa-buwa doü siwe mataho pöda weki-na, wali-da

wdra-na ndai kanlewi kai-la, er is eene zeer schoone vrouw, niemand is er

die door ons met haar te vergelijken is (niemand kunnen wij met haar

vergelijken, 56.34). Zonder ontkenning drukt het Bim. de uitvoerbaarheid

nooit door een gerundivum uit, tenzij soms bij het attributief gebruik van

den vorm, vgl. § 88.

§ 112. Behalve voor woorden van verbale beteekenis, is ndai nog in gebruik voor

eigenlijke substantieven. Deze vormen worden op dezelfde wijze en in dezelfde

gevallen gebezigd als die, welke ontstaan door de verbinding van ndai met

een verbaal woord. Wat nu de beteekenis betreft, zoo drukt de vorm

gewoonlijk eene noodzakelijkheid of een tot iets bestemd zijn, uit, zoodat

wij dien kunnen vertalen met »om te strekken tot, om te zijn dat, wat het

subst. aanduidt"; waar de vorm daarentegen als praedicaat of subject, enz.

optreedt, verdwijnt dikwijls dit meer gerundieve in de beteekenis, en kunnen

wij deze beteekenis weergeven door «strekken lot, zijn dat, wat het subst.

voorstelt". Het subst. na ndai kan bepaald worden door een persoonlijk

voornaamwoord in genitivo, of een deelwoord. Voorb. Ake masa saralu dina

ndai ösu-mu, »dit (is) geld honderd dinar's, welke bestemd zijn tot uw
reisgeld, (hier zijn honderd dinar's tot reisgeld voor u, 42.10); wati waü-na

siya ba rido ngdha óha kuu ro hiwa, oi mangge ndai uta-na, de schoonzoon

kon het niet uithouden zemelen en gestampte rijstkorrels te eten, met het

sap van de tamarinde, wat tot toespijs moest dienen, (tot toespijs, 27.21—22);

tuwa ngonijo nde oi-na, zure palmwijn «welke tot vocht er van moet zijn"

(om het te bevochtigen, 4.51); vgl. § 88, 89. Labo mbéi-na parenta kau-na

kaambi sa-buwa uma nee hidi ba ruma masupu ede, en tevens gaf hij bevel
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om een huis gereed te maken »om Ie zijn eene plaats voor den zieken vorst"

(tot plaats of verblijf voor den zieken vorst, 59.18— 19); na-nggdhi-ku ba doü

aka-n ede: ila ruma-ku mangupa (Juta) doü maluwa ndai tjoi waa ita ruma-ku,

de man van zoo even zeide: Uwe Majesteit zoekt hoofden van oude lieden,

tot huwelijksgifl van Uwe Majesteit (26.18— 19); ku-sodi-ra siwe doü manlau

ro wdra ndai wei-ku, ik zal eene vrouw, en wel eene rijke vragen tot mijne

vrouw, (80.6 en 5 v. o.) ; na-waü-ra ambi mena naraka ndai hidi-na, (de

afdeelingen) der hel zijn gereed om hunne plaats te zijn (86.14). Vgl. § 90—92.

Men kan evenwel bij deze laalsle voorbeelden het subst. ook zonder ndai

bezigen: lao waa weya-pu peda sangadji kai nahu tanda-na wali-du ndai hade,

gaat mijn vorstelijk zwaard brengen (tot) teeken (in plaats van : ndai tanda-na)

»van zijn niet zijn om gedood te worden" (dat hij niet gedood zal of moet

worden, (19.55). Ku-dödo wali weya-ku ndru wdli mori-na nae

kuwasa-na, wdra-ka ndai ruma ndende ba ana möne, ruma ndaka ba ana siwe

sa-ntoi-ntoi duniya, wij vragen voorts voor hem, dat hij lang moge leven

dat zijne macht groot zij, »opdat hij zij om te zijn een langdurende vorst

voor de zonen, een voortdurende vorst voor de dochteren" (opdat hij moge

strekken tot een steeds voortbestaand vorst voor onze zonen en dochters),

zoo lang de wereld zal bestaan (16. 17 en 18, vgl. § 95). Köne-pu bada

ro gadja ro baruwa manae ro madèse, mapalu ndai bae-na ba mafja, wati disa-na

horu, zelfs de neushoorn en de olifant en de beer, die groot zijn en voor

wie het passend is om tegenstanders van den tijger te zijn, durven (u) niet

helpen (57.15—16). Vgl. § 94. Sa-mpuru duwa hidi wali ndai hidi-na ba

ruma-ta, twaalf plaatsen »zijn niet om de plaats te zijn" (zijn niet bestemd

tot plaats) van onzen Heer (92.52). Vgl. § 95. Na-ndawi-ku ndai saninu ba

doü labo-mu, uwe volgelingen zullen dit (nam.: deze wijze van handelen)

tot spiegel maken (uwe volgelingen zullen zich daaraan spiegelen, 15.6);

ndawi-ku ndai ada taho, gij maakt (of men make) ze tot goede onderdanen

(15.21), ('ilmu) mandai ndawi ndai bente ro kola, tjiri ro kula, de wetenschap

om gemaakt te worden (welke hij bestemd om te maken) tot versterking

en vesting, dorenhaag en beschutting, (97.22); kapo mandede ede ndai weha-la

mandai dalil, wat zoodanig is nu, moeten zij nemen tot gids (97.15). In

de Bim. uitdrukking voor »tot voorbeeld nemen" pleegt men ndai niet te

gebruiken, men zegt eenvoudig: weha ntewi, vgl. 95.5; 25.24; enz.; kapo

öne-na ba takbir ede ndai padjana mataho tarowa dei rade, de takbir is nuttig

om te zijn tot eene lamp met een helder licht in het graf (de takbir strekt

tot eene lamp met een helder licht in het graf; 11.59); öne-na dei ade rade

mandai dipi ro nepi, in het graf strekt het tot mat en matras (95.9) : mandai

songko ro badju, saraü ro padju öne-na, om te zijn tot hoofddeksel en baadje,

tot zonnehoed en zonnescherm is het nuttig (95.26); sareè-pu na-lao
(

!

)

(') Vergelijk hierbij eene Bugineesche uitdrukking als: lao-ata, slaaf zijn, bijv. in deel I van de Boeg. Chestomathie

van Matthes, pag. 498.
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kimpidi ndai tal doü, laat hen gaan om te zijn de uitwerpselen der raenschen,

(laat hen zijn het uitvaagsel der menschen, 99.6); ba supu sama malao ndai

ruu-na, om reden van het gelijk zijn van dat, wat ging als hun lot (dewijl

hun lot gelijk was, 66.59, vgl. hoven § 109 Aanm.). Vgl. § 96. Doü

ra-kadale-mu ndai lawili-na, door u uitverkoren lieden » (zijn) om het centrum

te zijn", (moeten het centrum der slagorde zijn, 12.2. v. o.); doü mböto ede

ndai wale-mu, de menigte moet uwe kracht zijn, (15.8); Ruma-ku Bitjdra nde

lodja-na malembo, danda-na matenggo, samparadja-na matjiya, onze heer de

rijksbestierder »is om te zijn" (moet zijn) zijn breed zeil, zijn stevige

ankerketting, zijn sterk anker (16.6); Ompu-ku Djena luma, Djena möne

ndai parabo-na mabou-ra longko, peti-na matjiya-ra kuntji ba sdra dana Mbödjo,

onze grootvaders (d. i. hoofden), de Djena Luma, en de Djena móne moeten

zijn de kist met een nieuw deksel, de kist met een stevig slot, volgens de

hadat van Bima (16.12); indo kapo sumpu awa-na ba naraka mandai

hidi-na ba doü daa mantiri parèsa, het onderste uiteinde der hel is

bestemd tot plaats voor hen, die eene rechtszaak niet juist onderzocht hebben

(87.17—24); nahu ake-ra ndai tjèpe-na, ik zal zijn opvolger zijn (70.58) ; ake

mandai loi-na. dit is het geneesmiddel er van, dat strekt tot geneesmiddel

er van (5.52); hadju mandubu waü mandai balata, hout, wat reeds van den

beginne door de wormen aangetast is, strekt tot stutten (102.10). Vgl.

§ 98, 102. Ndai ada ruma-la-ku, zij moeten onderdanen van den vorst zijn

(VIII); ndai nt.au ruma-la-ku, zij moeten eigendom van den vorst zijn (VIII,

vgl. Aant. bij de teksten, pag. 117). vgl. § 97 en 100. Nira.-pu ndai qiblat-na

masa-ngganga ro salaka, tjandu ro afio, wat hun voorts tot qiblat strekt is

goud en zilver, extract van gekookte opium en opium (98.5); ndai ntjai-na

mpa rawi manusiya ro rawi mbai, dat, wat Hem tot weg strekte, waren de

handelingen der menschen en van den kaaiman (58.57); ndai parange-na ba

doü munafiq ro fdsiq ede, au-du raa wuwa nggdhi-na doü ma'dlim, na-iha

kai-ku ade, wat betreft den aard van de huichelaars en slechten, wal ook

de wijzen gezegd hebben, zij bedroeven er zich over (85.29). Vgl. § 106.

Sa-mena-na nljöki pala wdra mena mandai hidi, (van) alle kwellingen is iets

wat tot plaats strekt, (voor alle kwellingen is eene plaats bereid, 87.14).

Vgl. § 108. Sangadja-ku ndai ruku', doen met opzet dat, wat de ruku' is

(de buiging des lichaams met opzet doen plaats hebben, 12.22); ede-o ampo

kabae weya-ku mandai rawi-na ro ndai sdra-na ba ada di ruma-na, dan moet

gij goed voor hen vaststellen wat het werk en wat de gewoonten zijn van

onderdanen ten opzichte van den vorst (15.28). Vgl. § 107.

Vooral uit de laatste voorbeelden, waarin ndai met volgend subst. als

subject, enz. optreedt, blijkt, dat ook de vorm ndai met volgend subst., wat

de beteekenis betreft, nu als één geheel opgevat moet worden, evenals dat

het geval is, indien het door een verbaal woord gevolgd wordt; al kunnen

wij het ook dikwijls door een afzonderlijk woord vertalen, vormelijk blijven
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het evenwel altijd twee afzonderlijke woerden, zoodat men in plaats van ndai

steeds naar willekeur mandai kan bezigen (vgl. boven § 86), en het subst.

sleeds eene bepaling kan verkrijgen. Omtrent den vorm is nog op te merken,

dat de genitivus van een subst., dal na het op ndai volgend subst. staat, dikwijls

behalve door den verkorten vorm van hel pers. voornw. van den derden persoon

nog door de praepositie ba uitgedrukt wordt (vgl. § 187, 188) of ook wel

alleen door ba. Voorts kan ndai dikwijls betrekking hebben op meerdere

op elkander volgende substantieven.

Aanm. Wanneer de nominale vorm van een werkwoord, tevens in gebruik is als een eigenlijk subst.

met actieve beteekenis, bezigt men wel eens na ndai dit subst. in plaats van den verbalen

vorm met ma, bijv. nahu ndai tjèpe-mu panta iveya hata-m ake, ik zal uw vervanger zijn

in het zetten van deze laag (voor: nahu ndaimatjèpe-tnu, enz., 25.40, vgl. 22 33). Is de nominale

vorm tevens in gebruik als subst. met passieve beteekenis als bijv. nggdhi, »het spreken" en

ook «gezegde, woord" dan zijn natuurlijk de passieve constructie met ndai en die van ndai

met volgend subst. vormelijk niet te onderscheiden, evenmin als de passieve vorm met weglating

van ndai van het eigenlijke subst. Rawi, dat afzonderlijk nooit als werkwoord voorkomt (ten

minste in de tegenwoordige taal), maar steeds een subst. is, met de beteekenis van: «werk.

daad, handelwijze", wordt na ndai zeer dikwijls voor karawi gebezigd, als in: sa-mena-na

mandai rawi, al wat te doen is, (87.32) ; mahardm {ndai) rawi, wat verboden is om te doen

(96.2); enz. Oorspronkelijk moet rawi wel verbale beteekenis gehad hebben; ndai rawi is

daarom hierboven als ndai, gevolgd door een verbaal subst., behandeld geworden. Hetzelfde

is op te merken omtrent raa-rawi.

§ 113. Ndai gevolgd door een subst. kan ook, attributief gebezigd, eenvoudig

beteekenen: »zijn dat, wat het subst. voorstelt" zonder tevens de noodzakelijkheid

of het bestemd zijn, uit te drukken, zoo het subst. een persoon voorstelt,

bijv, nii kai-ku ade sa-mena-na doü ndai bae ntjau-na ruma Allah ta'dla, haten

alle menschen, die vijanden zijn van God den Heer (9.22. v. o.); doü ndai

punggawa, de man (hij) die opperbevelhebber is, ku-sakasi-ku nabi Muhammad
ede ndai kakai-na ba Allah ta'dla, ik getuig den profeet M. den gezant Gods

te zijn (ik getuig, dat de profeet M. de gezant Gods is, (7.92— 8.1; voor de

constructie, vgl. § 247).

§ 114. In een der in de teksten opgenomen geschriften (N°. V) wordt in plaats

van ndai of nee steeds ndadi gebezigd, bijv. wati pöda-pöda lowa-na waa wuwa

nggdhi ntjundu ro löo ba doü makalai, malai-na-sa galara ndadi mawaa-na,

het kan volstrekt niet dat een ander eene aanklacht inbrengt, maar het

dorpshoofd is het, die de aanklacht inbrengt, (14.18. v. o.); indo kapo na-raho

kangampu siya mantjara ede bune santika raa-ngina kai-la makai kaleli sa-buwa

ro afu-na, ede mandadi waa ntjore ro waa sama-na, voorts dan

vrage de schuldige om vergiffenis, volgens onze gewoonte met een stuk

gambir en de (daarbij behoorende kalk), dit is door hem in tegen-

woordigheid van velen (in optocht) en gezamenlijk te brengen (15.10—13);

ritu galara nggdra wdra-sa doü ndadi bitjdra ro paraèsa-na, enz., de winst

(het honorarium) van het dorpshoofd, indien er iemand is, over wien hij

recht spreekt, is enz. (15.17); nggdra na-made-sa ro na-iha-sa ndadi da lowa

weya-na kani, indien het sterft of bedorven wordt, zoodat het niet meer door
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hem gebruikt kan worden (15.7); na-kalösa udja-ku pili-na sa-mena-na doü

dei ade rasa toi ndadi weli kai-na di doü manlau salie ede, en de lieden in

de dorpen moeten ook hun geld opbrengen, om daarmede (vgl. § 122), te

koopen bij de eigenaars der buffels, (14.8. v. o.).

Aanm. Uit hetgeen hierboven gemeld is, is reeds met vrij groote zekerheid op te maken, dal ndai

is ontstaan uit ndadi (Mal. djari, Jav. dadi enz.). Dit wordt bevestigd door het gebruik dat

gemaakt wordt van ndai met een volgend eigenijk subst. Bekend is het gebruik van de

aequivalenten van het Bim. ndadi in sommige verwante talen, in de beteekenis van: iels,

bijv. regent, zijn ; bet Bim. woord zelve komt eveneens in die beteekenis voor als praedicaat

(bijv. 20.24) en na werkwoorden (attributief heb ik het alleen in bovenvermeld geschrift

aangetroffen: doü mandadi kakai-na galara ede, de man (bij) die gezant van het dorpshoofd

is, 15.19). Deze beteekenis nu is aan ndai toe te kennen in de onder § 113 aangehaalde

voorbeelden, men vergelijke slechls den aldaar genoemden volzin : ku-sakasi-ku nabi Muhammad
ede ndai kakai-na ba Allah ta'dta, met denzelfden zin in hetSoendancesch: kanla njaho jen

sa-tëmëntëmën-na nabi Muhammad djadi piwarangan Allah. Met de beteekenis aan ndai

toe te kennen in een zin als: ake mandai loi-na (vgl. boven § 112) is te vergelijken, die van

het Jav. dadi in een zin als: karana banju iku dadi parabot-ing asusutji. Het best wordt

hier ndai of ndadi weergegeven door, «strekken tot, dienen lot, zijn tol, en deze beteekenis

is gemakkelijk daaruit te verklaren, dat de oorspronkelijke beteekenis, van ndadi en aequivalenten

eigenlijk is: worden, wat naar den zin als een soort passief van maken kan opgevat worden

;

men vergelijke het Latijnsche fieri als passivum van facere, waardoor ndadi, enz. ook in

beteekenis gelijk kan zijn aan een Jav. ginawe (këgawe) of pinaka (minongka) of een Mal.

di-buwat, strekken tot, dienen tot. In de genoemde gevallen is ndai dus naar alle waarschijnlijk-

heid uit ndadi ontstaan. Brengt men nu ndai met de laatstgenoemde beteekenis van ndadi

in verbinding met een verbaal subst., bijv. in een zin als: ake ndai weha-na (dit is het,

wat door hem genomen moet worden), dan moet de letterlijke beteekenis zijn: 'dit is het, wat

strekt (dient) lot zijn nemen", of »dit is tot het door hem genomen wordende", wat wel op

hetzelfde neerkomt als: dit is door hem te nemen, dit is bestemd om (dit moet) door hem

genomen worden. Dewijl de gerundieve beteekenis zich op deze wijze gemakkelijk laat

verklaren, is het nu in het verband met het voorgaande met zekerheid te zeggen, dat ook

hier ndai uil ndadi is ontstaan. De gerundieve beteekenis, welke de verbinding van ndai

met een verbaal subst. heeft, is waarschijnlijk later ook overgegaan op de verbinding van ndai

met een eigenlijk substantief. Om de beteekenis van een eenvoudig passief te verklaren, welke

een vorm als ndai weha hebben kan, zou men, ook daargelaten het in § 99 opgemerkte, aan

de beteekenis » worden", welke ndadi hebben kan en aan het gebruik, dat wij van dit woord

tot vorming van passieven maken, kunnen denken: ake ndai weha-na : dit is het, wat wordt

bet door hem genomen wordende = dit is het, wat door hem genomen wordt of zal worden.

Wat nu de waarde van den vorm betreft, zoo moet ndai, als ontstaan uit ndadi, een verbaal

subst. zijn, zoodat de beteekenis van den vorm in de eerste plaats is: het strekken tot

(worden, zijn) wat het verbale of eigenlijke subst. aanduidt. Maar evenals het verbale subst.

van een transitief werkwoord, als bijv. èda, zien, ook de beteekenis kan hebben van » dat, wat

gezien wordt", vgl. § 110 Aanm. II, zoo kan een verbaal subst. van een intransitief werkwoord

tevens beteekenen: dat, wat het werkwoord aanduidt, bijv. ndadi, zoo wel «het worden, enz."

als »dat, wat wordt". Nu wordt weliswaar ook in het Bim. een verbaal subst. van een

intransitief werkwoord niet zoo dikwijls in deze tweede beteekenis gebruikt als dat van een

transitief, geheel onbekend is het echter, ook tegenwoordig, niet. In de eerste plaats zijn er

concrete subst. in deze beteekenis ontstaan uit bet verbale subst., vgl. § 183, en vervolgens

wijzen daar ook op vormen als raa-wdra (dat, wat geweest is of is) voor raa mawdra, vgl.

§ 75. Meer bepaald ten opzichte van ndadi vergelijke men de Makassaarsche uitdrukkingen:

djarinna andjaya, de afstammelingen (d. i. lelt. dat, wat wordt, ontslaat of wat geworden

of ontslaan is) van de stervelingen, djari-taunna laua, iemand's afstammelingen (lett. dat van

iemand, wat mensch wordt of geworden is). Aldus kunnen de vormen van ndai met een
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verbaal of eigenlijk subst. ook beteekenen : dat, wat slrekt tot (wordt, is) wat het subst. aanduidt.

Bij de verklaring der vormen, ontslaan uit de verbinding van ndai met een volgend verbaal

woord met het prefix ma, stuit men op eene moeielijkheid. Men zou een vorm als bijv. ndai

maturu kunnen verklaren door: «strekken tot dat, wat aanwijst", maar dan moet aangenomen

worden dat zulk een deelwoord vroeger reeds uit zichzelve als een subst. in gebruik is

geweest, terwijl nu juist ndai vereischt wordt om er een subst. in deze beteekenis van te

maken, vgl. § 110. Aanm. II. Men zou ndai maturu ook kunnen verklaren als: -strekken om

aan te wijzen", wat zeker bel waarschijnlijkst is, maar hierbij is op te merken, dat het voor

de tegenwoordige taal minstens twijfelachtig is, of ooit een werkwoord, dat op een ander

werkwoord volgt (waar wij een infinitief bezigen^ hetzij met, hetzij zonder om te, of te), het

prefix ma kan hebben, zonder dat ndai als verzwegen dient beschouwd te worden, dus zonder

dat ndai, al is het in 't verborgene, invloed heeft uitgeoefend, liet best is, eenvoudig den vorm

te verklaren als te zijn gevormd naar analogie van den veel meer in gebruik zijnde

passieven. In alle gevallen zijn deze vormen, als geheel, subst., dewijl ndai de waarde van

een subst. moet hebben, wederom in de dubbele beteekenis. Hiermede is verklaard, hoe deze

vormen gebezigd kunnen worden als subject, enz., als praedicaat (vgl. Aanm. Il na §110) en

ook als attribuut; door het willekeurig gebruik van ma voor ndai is het niet uit te maken

ot in het laatste geval de vorm als appositie dient beschouwd te worden, evenals het verbale

subst. met raa (vgl. § 66) of als een deelwoord, afgeleid van een samengestelden vorm. Het

verder gebruik van ndai is gemakkelijk te verklaren. Alleen is hierbij het volgende op te

merken. Wanneer het Bim. ons «om te", waarmede het doel van een werkwoord wordt

aangegeven, uitdrukt zonder ndai, bijv. kapo mai duho-ra simi ro daro inga weya, komt nu

allen duiken en rondtaslen om mij te helpen (53.30), of na-rètje-du nei sangadji Ana-ana

luu, enz., hij spoorde de vrouw van vorst A. a, aan om binnen te gaan (47.36), dan geeft

het Bim. onzen infinitief met «om te" eenvoudig weer door het verbale subst., wat als een

absolutief zonder nadere aanduiding van de syntaktische waarde na het eerste werkwoord

geplaatst wordt, hetzij onmiddelijk, hetzij voorafgegaan door het object of ook den agens

van het eerste werkwoord. Wij kunnen dat weergeven door de praeposilie »lot" en den

infinitief met het lidwoord, hier dus: «duiken en rondtaslen tot het helpen" (tot hulp) en

«overhalen tot het binnengaan". Bij het bezigen van ndai is de constructie eigenlijk geheel

en al dezelfde, bijv. kaambi uma ndai hidi-na (vgl. § 112) beteekent letterlijk: een huis

gereedmaken (tol) het strekken tot zijne woonplaats = om te strekken tot zijne woonplaats,

ngupa tuta ndai dompo-na (vgl. § 92) hoofden zoeken (tot) bet strekken tot zijn afhouwen

(of: tot dat, wat door hem afgehouwen wordt) = om te strekken om door hem afgehouwen

te worden. De vormen met ndai zijn dus hier eveneens als absolutieven gebezigde subst.

Men kan in deze zinnen de vorm met ndai niet als attribuut van het object van het eerste

werkwoord opvatten, want, hoewel hij gewoonlijk onmiddelijk op dit object volgt, kan toch

de agens tusschen beide geplaatst worden, vgl. § 90, vlg., wat onmogelijk zou zijn, indien de

vorm het subst. attributief bepaalde. Hetzelfde geldt van den vorm ndai, gevolgd door een

verbaal woord met ma op deze wijze gebezigd. De reden van het gebruik van deze vormen

is geen andere dan dat het door de beteekenis «strekken tot" van zelve het doel van het

werkwoord aanduidt. .Op dezelfde wijze vindt men ook wel in het Jav. këgawe gebezigd,

bijv. topi-ne di-silihake këgawe siwnr ; kampil iki dak-gawa këgawe madahi duwit-e ; enz.

(in den laatsten zin zou het Bim. evenwel geen actieven vorm na ndai bezigen, maar een

passieven met kai, vgl. § 122. Het laat zich denken, dat dit gebruik van ndai het begin

is geweest, waardoor men er toe gekomen is, het voor verbale vormen te bezigen. Waar

ndai verder aangewend wordt als na : patu, ndawi, enz., moet de vorm steeds op de boven-

genoemde wijze verklaard worden, behalve in het in § 97 behandelde geval, waar de vorm

de waarde heeft van «het worden wat het werkwoord aanduidt.

Gelijk reeds boven gezegd is, kan thans aan ndai alleen, in geen geval eene eigenlijke

beteekenis meer toegekend worden; het maakt nu één begrip uit met het volgende woord.

Toen dan ook eenmaal ndadi tot ndai geworden was, wat wel door het veelvuldig gebruik

te verklaren zal zijn en ndai soms weder verliep in ndei, of nde, moest vanzelf het bewust-

VEiH. DAT. GEN. XLVlIi. 10
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zijn van de identiteit met ndadi en daarmede de levende beleekenis van het woord verdwijnen.

Vormelijk blijft ndai evenwel steeds van bet volgende gescheiden, in meerdere mate zelfs

dan dit bij waü-ra (vgl. § 81, Aanm.) bel geval is, daar toch geeft de voorvoeging van het

prefix ma eene geheel andere beteekenis aan het geheel, terwijl het hier niets terzake doet.

Eigenlijk zou bij deze vormen bet prefix ma dan alleen voor ndai kunnen gebezigd worden,

wanneer zij attributief optreden, dewijl de vorm anders steeds de waarde van een

subst. moet hebben. Nu echter wordt ma in elk geval naar willekeur al dan niet gebezigd,

bet moet beschouwd worden als een reminiscens van de vroegere verbale beteekenis van hel

woord; met de levende beteekenis daarvan, is ook het gevoel van het juiste gebruik van het

prefix verdwenen. Wat nu neè betreft, dit is zeker hetzelfde woord als neè, willen, dat

gelijk uit de verwante talen, bijv. bet Mal. héndak, blijkt, sommige functie's met

ndai gemeen kan hebben en laler geheel en al als synoniem daarvan in gebruik is gekomen.

Als aequivalent van den vorm ndai met volgend verbaal subst. treft men in de verwante

lalen het met het aanhechtsel én [on. i'm, an)) afgeleide subst. aan, behoudens de eigen-

aardigheden van het spraakgebruik der verschillende talen. Veel overeenkomst beslaat nu in

bet gebruik van het met dit aanhechtsel afgeleide subst. in het Bat. en dat van den Bim.

passieven vorm met ndai, bijv. aek inumon ni gadja, waler om door de olifanten gedronken

te worden; di-buwat ma soda dfuhut panganon di opput-toga, door hem werd genomen

een vrachtbeest om gegeten !e worden door 0. T .; matsadi tonggi on panganon, dit is zeer

zoet om gegeten te worden: rnppinyonma pinggal-na, hare ooren moeten worden verscheurd,

vgl. H. N. Van der Tuuk, Tobasche spraakkunst. § 132, volg. Het gebruik van den met

het aanhechtsel en afgeleiden vorm als passieve imperatief, is uit het Jav. bekend, terwijl bet

Bulusch denzelfden vorm bezigt in finiete passieve zinnen.

Met den vorm ndai gevolgd door een eigentlijk subst. kan het best vergeleken worden de

subst. in het Sundaneesch van den vorm als bijv. pisalakiön (hij die bestemd is tot echtgenoot)

daargelaten dal de beteekenis van dit laatste enger is dan die van den Bim. vorm, vgl. Goolsma,

Handleiding bij de beoef. der Sund. taal, § 74.

Met den vorm ndai, gevolgd door een verbaal woord met het prefix ma, weet ik alleen te

vergelijken Sundaneesche vormen als: pimaparinön, pinguranganön (onder hetzelfde voorbehoud

als boven gemaakt is), vgl. Coolsma § 40, de omschrijvingen, waardoor andere talen hetzelfde

begrip uitdrukken, gelijk bijv. het Mal. door middel van akan. kunnen, daargelaten het engere

spraakgebruik, moeielijk geheel als eene eenheid opgevat worden op de wijze als dit met den

Bim. vorm het geval is. Opmerking verdient nog het tot hetzelfde doel gebezigde Mak. maka, wat

ook. ofschoon in mindere mate, in het Bug. gebruikelijk is. Dit maka is thans een dood

woord, maar schijnt hetzelfde woord te zijn als het Jav. mongka, dus de actieve vorm van

hel 0. Jav. pinaka (N. Jav. minongka), de actieve vorm nu van dit woord kan in de beteekenis

van «iets uilmaken" geheel en al hetzelfde uitdrukken als de passieve (vgl. Kern. Kawi-studien.

pag. 110, de Fidjitaal. enz., pag. 45—46), zoodat het Mak. maka vrij wel een synoniem van

het Bim. ndadi is.

Aanm. II. Er blijft nog over een eenigszins moeielijk te verklaren gebruik van ndai te behandelen. In

volgenden zin: doii labo-na waü-ra, made mena, neè rato labo mbödampamamori (21.14. v. o.),

kan neè door ndai vervangen worden, en in beide gevallen verklaart de Bim. het woord

door het Mal. tinggal, wat in let verband zeer goed past, de beteekenis van genoemden zin

is dus: de volgelingen stierven allen, overbleven de prins en zijn bode slechts, die leefden

(slechts de prins en de bode bleven in leven). De overige plaatsen, waar deze constructie in

de teksten voorkomt, zijn: ampo upa mpuru mawdra, neè sa-buwa-pu ngupa-na, eerst 43

zijn er, er blijft nog één over om te zoeken (25.37); maai ake neè kasi ade ro samporona

ita ruma-ku mpa. nu blijft slechts over (nu kan ik alleen maar mijne toevlucht nemen)

tot het medelijden en de volmaaktheid van Uwe Hoogheid (52.16); wati-du wdra-na,

ruma-e, malai-na-sa neè ana wai Kabaya mawati-pu mai, er zijn niet meer (menschen),

heer! maar over blijft de zoon van moeder K., welke nog niet gekomen is (alleen de zoon

van moeder K. is nog niet gekomen. 74.22—23). Dit neè (of ndai) nu kan hier nooit

den vorm van een finiet werkwoord aannemen (door het voorgevoegde verkorte persoonlijke
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voornw. en aehtergevoegd oadrukswoord). Hetzelfde kan het Biin. nog op andere wijze

uitdrukken met het werkwoord nggeè (blijven, verblijven, vronen), bijv. saAmne-bune-éu

mbuto t a-vjeha-na, nggeè sa-löna-pu hadju mantjewi nae watt, waü-na maa '80. ]5—16.

vertaling van het Mal. télah berapa banjak di-ambil-nja, tinggal sa-b atartg kayu amat bësar

liaila terbatva oleh-nja): ede-ra hinti kai ba mbai, na-ngdha mena weya-du sa-mena-na

mrumbu-na. nggeè rnpara koha luta-na oro tjaawa ba oi, daarop trokken hem de kaaimannen

fin het water) en aten zijn geheele lichaam op. alleen zijn schedel bleef over. welke door het

water stroomafwaarts gevoerd werd (57.37—38). Hieromtrent is op te merken, dat in deze

lieleekenis nggeè steeds vooraan in den zin staat, ook waar. gelijk in den tweeden zin het

i.'eval is, de subjecten van twee nevengeschikte zinnen niet dezelfde zijn. terwijl anders het

subject van den tweeden zin steeds voorop geplaatst wordt. Ook schijnt hier nooit

het verkorte voornaamw. voor nggeè geplaatst te worden, waardoor men geneigd zou zijn

nggee voor een subst. te houden, in den zin van: het overblijvende, dat wat overblijft. Hierop

wijst ook in den eersten zin met nggeè de plaatsing van ptt dat daar geen nadrukswoord is.

doch de beleekenis van: nog, heeft) na sa-lóna en niet na nggeè, maar dan is de plaatsing

van rnpara in den tweeden zin verkeerd en alleen te verklaren door aan te nemen, dat de

waarde van nggeè toch niet recht meer gevoeld wordt. Neè kan evenwel in de boven

aangehaalde zinnen nooit door een woord van het volgend subst. gescheiden worden. Schijnbaar

vormt het daarmede dus weder eene éénheid, maar verklaren laat het zich niet, daar al wat

op het subst volgt door den vorm duidelijk bepalingen van het subst. zijn en er dus geen

volzin gevormd wordt: kon men aannemen, dat het eigenbjke woord voor > overblijven"

uitgevallen is. en neè dus staat bijv. voor: neè manggeè. dan zou de zaak in orde zijn, dit

is echter niet zeer waarschijnlijk. Er blij ft dus niets anders over dan aan te nemen, dat

neè in boven aangehaalde zinnen, werkelijk de beteekenis van: «overblijven" heeft [mogelijk

als corruptie van een ander woord) en dat het de waarde van een subst. heelt, zooals boven

van nggeè is gezegd, en dat men later dit neè is gaan verwarren met neè = ndai.

Kai.

§ 115. Het woord ka (ook soms makai. vgl. $ 60) heeft in het tegenwoordige

Bimaneesch als afzonderlijk woord de waarde van eene praepositie en wordt

gebezigd om den instrumentalis uil te drukken, bijv. ampo ta-diki-ku kai ai.

dan bindt gij (het) vast met een touw (4.7). In sommige gevallen

evenwel kan dit kai met het verbale woord samengesteld worden, gelijk in

hel volgende: na-neè-ku bisa ai ra-diki kai sarumbu-n ede, hij wilde breken

het touw, waarmede vastgebonden was zijn lichaam (18.22 . Het is duidelijk

dat in dit tweede voorbeeld de praepositie kai, die oorspronkelijk bij het

subst. (ai) behoort, met het werkwoord (diki) is samengesteld geworden, van

welk samengesteld werkwoord uil den aard der zaak het subst., dat buiten

samenstelling door die praepositie zoude ingeleid moeten worden, het direct

object is, zoodat het dan ook door het verleden deelwoord van dit samengesteld

werkwoord kan bepaald worden, vgl. § 66.

§ 116. Als afzonderlijk woord wordt kai met de in de vorige $ genoemde beteekenis

meestal gebezigd na een finiet werkwoord, na een werkwoord in substantief-

vorm en na de actieve deelwoorden en vormen met ndai: ta-weha oi de tune

kai mangko bura, gij neemt water uit een vat met een wit kopje (1); ampo
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na-bonlo-ku kai fonggo, daarop dekte zij (ze) toe met een deksel (43.15— 16):

nggdra wali-sa ngawa-na ngadji, ku-lambo-ku kai liki-ku ake, indien zij niet

willen leeren, zal ik ze met dezen mijn stok slaan (80.2, v. o,); waü-du Icandeu

ba nahu kai oi pana, ik heb (hem) gebaad met warm water (35.9); lao

balunggu wdli-pu edi-n kai hadju pèto, gaat wederom zijne voeten boeien met

dëdap-hout (54.39): indo kapo na-raho kangampu siya mantjdra —
makai kaleli sa-buwa, enz., voorts vrage de schuldige om vergiffenis

met één stuk këmiri, enz. (4.10— 11); dama ro tudu-ku marakani doü möne ro

doü siwe makai penta rima ro makai löko-na kangge, de pudenda van man

of vrouw aanraken met de handpalm of het binnenste der vingers (8.41—42) ;

wati-da ngawa-ku weha ntnu kai öle ro pöde, ik zou niet gewild hebben de

goederen (van anderen) met (of door middel van) bedriegerijen te nemen

(85.5) ; bune santika ijere ai-na isi kai oi, en wat den ketel betreft, vul (dien)

niet met water (51.18—19); ai-na tiyo-mu duwa-na ede kai tiyo makadure,

zie deze beiden niet aan met een stuurschen blik (9.11); mandinga labo

kawe-na kai lembe lanta, »met hun wuiven" (terwijl zij wuifden) met een

witten doek (70.3, de constructie zou hetzelfde zijn indien er stond labo

raa-kawe-na of labo waü-ra kawe-na, voorbeelden met het subst. van het

perf. ontbreken evenwel toevallig in de teksten); nahu matjola-na kai maduwa

ratu ringgi, ik ben het, die het zal betalen met 200 rijksdaalders (53.6);

nahu maufa nggömi kai sampari malabo djalitu, ik zal u beloonen met eene

kris en eene fluit (18.26).

Aanm. Van de constructie met kai van de actieve deelwoorden met ma als attribuut, enz. alsmede

van die van de actieve deelwoorden van het perfect, ontbreken voorbeelden in de teksten,

het is echter duidelijk, dat zij dezelfde moet zijn als in de boven aangehaalde voorbeelden,

uit deze toch blijkt dat als regel dient aangenomen te worden, dal na elke actieve constructie

kai een afzonderlijk woord blijft, zie evenwel ook de volgende §.

§117. De in de vorige § behandelde constructie is de meest algemeen voor-

komende. Somtijds evenwel wordt kai ook in (iniete zinnen met het werkwoord

samengesteld. Dit geschiedt meestal dan, wanneer het direct object verzwegen

is, wat gewoonlijk geschiedt, wanneer wij dit object uitdrukken door een

persoonlijk voornaamw. van den derden persoon of wel indien het werkwoord

geen direct object heeft. Voorb. nde pala lamada watt wdra piti-k, ndadi ku-tjempe

kai-ku (men merke op dat kai hier en in de volgende voorbeelden geplaatst

is vóór de nadruk swoorden ku, du of ra, in tegenstelling met de zinnen in

de vorige §) isi köroma di ade pöo ede, maar ik had geen geld, dus heb ik (ze,

nam. de vruchten) verruild met de dadelpitten in die bamboe (24.27—28):

ta-bonto kai-ku malania, gij bedekt (het) met wit goed (4.41: daarentegen

zonder eenige nuance van beteekenis: la-bonlo-ku kai malania, 3.27); ta-kabini

kai-ku oi, gij vult (het) met water (4.8); ampo ta-panta kai-ku paku, dan steekt

gij het vast met een spijker (5.13); na-lambo kai-ku kampodo afi ba malaeka{t)

Zabaniyal, de engel Z. slaat (hem) met een knuppel van vuur (87.22) ; nggdra

na-raho sara weli ba kali, ede landa kai-pu maduwa rata ringgi, indien de
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kali vraagt om (hel paard) te koopen, verkoop (het) <lan raet (d. i. voor)

200 rijksdaalders (52. 55—56); na-tarima mena-du ra-parenta ndai-mu ede,

na-tundu kai-du lipi, na-suu kai-du tula, hij vindt goed alles wat gij bevolen

hebt, hij draagt (dit) op de schouders en het hoofd (27.8—9); ampo na-lulu

kai-du sambore besi di tula ranggasam, daarop stampte zij met een ijzeren

hamer op het hoofd der reuzen (69.17); ampo nggahï-ku: mori, made, tjumpu

kai-ku mori, vervolgens spreke men (de woorden) »leven, dood" uit; men

eindige met (het woord) «leven" (14.11). Nu en dan ziet men deze samenstelling

gebezigd ook dan als er een direct object aanwezig is: weha kai-ku tldlim

ndoi ro ndala doü, (men) neme met geweld de goederen van anderen (105.12

;

vgl. ibid. 28); ampo ta-samo kai-ku weki sdra möne-ta oi ede, vervolgens

maakt gij uwe pudenda een weinig nat met dit water (5.8). Voorbeelden van

samenstelling bij den substantiefvorm van het werkwoord zijn: tiöla kai-pu

pidu reya sa-buwa-buwa, nde ai-na tjöla kai-mu piti, tjöla kai-pu ringgi, betaalt

ze met zeven reyalen per stuk, maar betaalt niet met duiten, betaalt met

rijksdaalders (29.5—6); maai ake mu-waa tjöla kai-ku ntjonggo-mu sa-buwa,

nu brengt gij één (tijger) om daarmede uwe schuld te betalen (58.32. In

het Bim. is sa-buwa zoowel het direct object van waa als van het samengestelde

tjöla kai, welke beide werkwoorden wederom eene samenstelling vormen,

vgl. § 165) na-neè-ku mai tjöla kai nfjonggo-na nahu ake, hij wil met mij

(of door middel van mij) zijne schuld komen afbetalen (ibid. reg. 35). Gelijk

uit de laatste voorbeelden blijkt, kan zoowel het door de samenstelling ontstane

nieuwe rechtstreeksche object (de oorspronkelijk door kai ingeleide instru-

mentalis) onmiddelijk volgen op het samengestelde werkwoord, of wel het

oorspronkelijke directe object gaat vooraf. Nog eens zij herhaald, dat in geen der

aangehaalde voorbeelden de samenstelling met kai noodzakelijk is en dat de

voorbeelden, waarin men het aldus in samenstelling ontmoet veel minder

talrijk zijn dan die, waarin kai als zelfstandig woord voorkomt. In één

geval maakt men ook in iiniete zinnen, enz. geregeld gebruik van de samen-

stelling van kai met het werkwoord, namelijk wanneer het subst., dat door

kai zou ingeleid moeten worden, pas genoemd is of wegens den nadruk

vooraan in den zin geplaatst is. Door deze samenstelling toch maakt men

dit subst. tot rechtstreeksch object van het werkwoord, en zulk een recht-

streeksch object wordt in het Bim., wanneer het te voren genoemd is (en

wij het dus zouden weergeven door een der voornaamw. van den derden

persoon) gewoonlijk verzwegen. Dewijl wij in onze taal dergelijke samen-

stellingen juist niet kennen, moeten wij ons in de vertaling behelpen door

»daarmede" bij het werkwoord te voegen, bijv. ede-ra weha kai-na (zie verder

§ 126) oi mawa, karèle weya kai-du pdhu-na, daarop nam hij rozenwater,

(en) besprenkelde daarmede haar aangezicht, (75.41—42); indo kapo öne-na

ba sampari ede, nggdra turu kai-sa doü, na-made lalo mpa, wat nu het nut

van die kris uitmaakt (is, dat) zoo men daarmede naar iemand wijst, hij



150 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

terstond sterft (18.28); tjoi-na ede ku-weli kai-du mbeè siwe, »de opbrengst

daarvan, ik koop daarmede eene geit" (voor de opbrengst daarvan zal ik eene

geit koopen, 80.8. v. o) ;
parakdra mandede ede ku-waü-ra ngina kai, dergelijke

zaken, ik ben gewend daarmede (aan dergelijke zaken ben ik gewend, 50.25);

nggdra wdra-sa djara ro sdhe ro au-au-du mamade ro manljuwu dei ade ntadi

doü, wali lowa-na kalani kai doü ede ba biljdra, indien er een paard of buffel

of wat bet ook zij, wat dood of gewond is, in de aanplanting van iemand

gevonden wordt, dan kan de rechtbank dien man daarmede niet bezwaren

(14.6—5 v. o). Somtijds wijst kai ook op een te voren vermeld subst. of

handeling, welke de oorzaak van het volgende is (vgl. de volgende §):

au-du raa-wuwa nggahi doü ma'alim na-iha kai-ku ade, alwat door de wijzen

gezegd is, hij bedroeft zich om reden daarvan (over alwat door de wijzen

gezegd is, bedroeft hij zich, 85.30); na-tldhir pöda dei doü siwe padökó-mu

dei rahi-mu, na-ntjdra kai-ku ba doü siwe, en geheel en al wordt bij de

(andere) vrouwen uwe jalouzie jegens uw echtgenoot openbaar, en de vrouw

faalt daardoor (nam. door het ijverzuchtig zijn, 87.41—42). In meer gewone

taal wordt kai op deze wijze zelden of nooit gebezigd.

§ 118. Het meest wordt gebruikgemaakt van de samenstelling van kai met een

verbaal woord, bij de verleden deelwoorden met raa, den passieven vorm

met ndai en het participium passivum praesens. behandeld in § 62, de

eenigste vormen, waarin zich in het Bim. eene bepaalde passieve constructie

ontwikkeld heeft. Dit is zeer begrijpelijk, bij de actieve constructie toch

is het alleen maar eene zaak van vorm of men zegt: tabonlo-ku kai malanta

of ta-bonto-kai-ku malanla (vgl. de vorige §), bij de passieve constructie

daarentegen gaat daaraan tevens verschil in beteekenis gepaard. Beteekenen

toch, bijv. de van het eenvoudige diki (binden) afgeleide vormen raa-diki en

ndai diki, dat, wat gebonden is en dat, wat te binden is (dat, wal gebonden

wordt), zoo hebben de van het uit diki en kai samengestelde werkwoord

diki afgeleide vormen raa-diki kai en ndai diki kai eene beteekenis, die wij

moeten omschrijven met, »dat, waarmede is gebonden", en »dat, waarmede

te binden is (gebonden wordt)". Heeft het werkwoord oorspronkelijk

intransitieve beteekenis, dan wordt het door samenstelling met kai transitief,

zoodat er dus ook bovengenoemde passieve vormen van afgeleid kunnen

worden, bijv. van mai (komen) raa-mai kai en ndai mai kai, de beteekenis

van welke vormen wij moeten omschrijven met »dat, waarmede (men)

gekomen is" en dat, waarmede men komen moet » (dat, waarmede men komt)".

Wal de beteekenis dezer vormen betreft, is nog op te merken, dat zij

behalve het instrument, ook nog de oorzaak kunnen aanduiden, in welk geval

wij ze op bovengenoemde wijze kunnen omschrijven door in plaats van

«waarmede", »waardoor'
J

of «waarom" te bezigen. De samenhang dezer

beteekenissen is bekend genoeg (zie ook Aanm. II. na § 140), alleen zij nog

vermeld dat kai als zelfstandige praepositie nooit gebezigd wordt om de
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oorzaak aan te duiden. Een enkele keer bezigt het Bim. wel eens kai waar

wij een ander voorzetsel zouden gebruiken, bijv. landa kai (52.36), verkoopen

voor (eene zekere som); ngina kai (15.11); gewend zijn aan, enz. Bij

samenstelling van kai met zulk een werkwoord kan dan weder een woord

ontstaan als: raa-ngina kai, dat, waaraan men gewend is.

Omtrent den vorm-zelf is hier voorloupig het volgende op te merken.

Heeft het werkwoord oorspronkelijk transitieve beleekenis, dan kunnen de

hier besproken passieve vormen zoowel van het samengestelde als van het

enkelvoudige werkwoord afgeleid worden; naast eene uitdrukking als: ai

ra-diki kai (ndai diki kai) sarumbu-na, het touw waarmede zijn lichaam

gebonden (te binden) was, (vgl. boven § 115), afgeleid van het samengestelde

werkwoord, kan dus ook eene voorkomen als: sarumbu-na ra-diki (ndai

diki) kai ai, zijn lichaam, dat gebonden (te binden) was met een touw.

Wanneer nu, gelijk hier in het eerste voorbeeld, de agens niet uitgedrukt

wordt en het tweede object onmiddelijk op kai volgt, dan is bij het spreken

volstrekt niet te hooren, dat de verhouding van kai tot het werkwoord in

het eerste voorbeeld eene geheel andere is dan in het tweede, dewijl in

beide gevallen het werkwoord en kai hun eigen klemtoon behouden. Ook

wanneer de Bimanees schrijft met het Arabische letterschrift, wordt kai in

alle gevallen als een afzonderlijk woord voorgesteld, wordt daarentegen de

agens uitgedrukt, bijv. door het verkorte pers. voorw. v. d. 5den pers. na,

dan zal de Bim. in het eerste geval steeds zeggen en schrijven: ai ra-diki

kai-na (ndai diki kai-na) sarumbu-na, in het tweede geval meestal : sarumbu-na

ra-diki-na (ndai diki-na) kai ai, vgl. voorts § 123. Nog is op te merken

dat de meeste bijwoordelijke bepalingen in het Bim. meest met het werkwoord

samengesteld worden, vgl. § 259, vlg. ; bij samenstelling wordt kai dus,

indien zulke bijwoordelijke bepalingen aanwezig zijn, achter deze geplaatst.

Omtrent het gebruik dezer vormen, die natuurlijk evenals die, welke van de

eenvoudige werkwoorden afgeleid zijn, de waarde van subst. hebben, is het

volgende op te merken. Het participium passivum praesentis met kai is

alleen attributief te gebruiken, dewijl alleen daar de vorm uitgesproken

passieve beteekenis heeft, vgl. § 62 (als praedicaat, enz. optredend zonder

ndai zal dit woord wederom als verzwegen beschouwd worden, vgl. § 110

Aanm. II.), de vormen met raa en kai zijn overal daar te bezigen, waar raa

met het volgende verbale subst. de beteekenis van ons verleden deelwoord

heeft, de passieve vormen met ndai kunnen op dezelfde wijze gebezigd worden,

als die van het eenvoudige werkwoord afgeleid.

119. In de eerste plaats worden deze vormen dan gebezigd tot bepaling van subsi.

Voorb. wdra wali sa-buwa kapa mai kai bela ruma-l, er is wederom een

schip, waarmede kwam (gekomen is, vgl. § 51. 62) de vriend van den vorst

(71.24); ana Ijumpu kai-na, het kind waarmede men eindigt, het laatste,

jongste kind; nlika na-hengga-ku ba ompu malanla ra-bonlo kai öha ro ula
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ede, toen de oude man het laken oplichtte, waarmede de rijst en toespijzen

bedekt waren, enz., (44.57—58); labo loa salaho-na ai ra-pète kai Maharadja

Kurma, terwijl zij tevens het touw, waarmede M. K. vastgebonden was,

losmaakte (66.22—25); ede nggdhi raa-sama kai, dit is de reden, » waarmede"

(waarover, waaromtrent) men te zamen is (overeengekomen is, 16.20, vgl.

17.4); sudju(d) raa-kaeli ade kai-na, eene nederbuiging, waarmede men een

voornemen heeft gehad, (een bepaaldelijk voorgenomen nederbuiging XIV, vgl.

12.24); oi nde nono kai oi pana, oi busi, enz. het vocht, waarmede het te

drinken is. (gedronken moet worden) is warm water, koud water, enz. (4.25);

ake patuia ndei upl kai doü raa-hina ba rawi doü, dit is een afweeringsmiddel,

waarmede men moet blazen tegen iemand, die door tooverij getroffen is

(5.42): kau-pu ndawi weya garagadji ro sa-mena-na marakani nee

ndawi kai lopi, beveel (hem) voor mij te maken eene zaag en alle

werktuigen, waarmede een schip vervaardigd moet worden (21.7—5, v. o.,);

sa-ori wdli mandai ringi-rönga kai pala ade-ta, een ding nog «waarmede ons

hart nu verbaasd zal zijn" (waarover wij nu verbaasd zullen zijn), is, enz.

(91.12): makento mpara ba ede, na-waü-du raka kananu ndai hade kai sangadji

Ana-ana, daarna heeft hij eene gedachte gekregen «waarmede" (waardoor,

door middel waarvan) vorst A. a. te dooden was (55.5—4); ntjai mantjewi

ntiri mandai pehe katantu kai-la wdra-na Allah, de zeer juiste weg, waardoor

door ons met zekerheid is te kennen (waardoor wij met zekerheid kunnen

leeren kennen) het bestaan van God (96.41) ; bune santika supu-na maneyo

ndai kura kai tnörolaba-na ro au-du masaori-ori pdhu supu ndai (una

ro bawa kai weki-na, als bijvoorbeeld eene lichte ziekte, waardoor zijn aanzien

minder moet worden of welk soort van ziekte ook, waardoor

zijn lichaam gering en laag moet worden (7.59); ka/po nggdra mu-neè sara

bade acal mandai ndede kai-na, indien gij nu de oorzaak wilt weten waarom

zij aldus moeten zijn (97.55). Ndai is als verzwegen te beschouwen in:

na-nggdhi-ku ba ade-na: wati-da ntiai mori kai-na, zij zullen in hun hart

zeggen, »dat er geen weg meer is, waardoor zij kunnen leven" (dat er geen

middel meer op is om te leven, 12.6— 5, v. o.); marakani levoa kai-la,

de gereedschappen, waarmede door ons te strijden is, onze oorlogsgereedschappen

(77.21); kani lewa kai-na, zijn oorlogsgewaad (79.4); genda levoa kai-na,

hun (of: de) oorlogstrom (79.10). In deze laatste voorbeelden kan men levoa

kai ook wel als «waarmede gestreden wordt" verklaren.

Aanm. In plaats van het boven aangehaalde ntjai mori kai-na. kan men ook eene andere constructie

bezigen, bijv. wad-du ivara ntjai-na, tjampo labo wei-mu, er is geen weg meer voor het

(uw) vereenigen met uwe vrouw (er is geen middel meer op, dat gij u met uwe vrouw

vereenigt, 52.27—28).

§ 120. De passieve deelwoorden met raa eu kai, als ook de passieve vormen met

ndai en kai, kunnen voorts als praedicaat optreden onder de voorwaarden,

welke in § 68 en § 98 besproken zijn; sa-mena-mena-na raa-rawi-mu ro

ruu-mu ra-kaneè waü mena kai ba ruma Allah ta
l
dla, al wat gij verricht
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hebt en wat uw lot geweest is (is het), waarmede of waarover de Heer God

reeds te voren zijn wil gehad heeft" (heeft God reeds van den beginne af

gewild, 58.36); duwa ralu ringgi nee landa kai-ku, tweehonderd rijksdaalders

zijn het, «waarmede (het) door mij verkocht wordt" (voor 200 rijksdaalders

verkoop ik het, 55.5); daa mu-lowa-sa èda angi labo doü bae-mu

salie malampa ntiri rasa-na ndai nggdhi kai-mu eli ade-mu, indien gij den

vijand niet kunt ontmoeten »een buffel, die rechtstreeks naar zijn

land gaat, moet het zijn, door welken gij uw voornemen zegt" (dan moet gij

(den vijand) door een buffel, welke rechtstreeks naar zijn land gaat, uw

voornemen, namelijk: om oorlog te gaan voeren, mededeelen, 15.10—15);

ede-ra ndai kantewi kai doü manggdhi mawati labo palm, dit is het, waarmede

te vergelijken zijn (hiermede moet men vergelijken) menschen, die spreken

»dat wat geen gedaante heeft" (woorden zonder zin, 81.5); ake ndei sodi

kai doü ngdha ba nggeya, hiermede (met deze woorden) moet men iemand

ondervragen, aan wien de vainpyr's gegeten hebben (I). Voorbeelden, waarin

ndai verzwegen is, zijn: ake kuta kai weki, ta-londo-sa awa dana, dit is om

er het lichaam mede te beschermen (hiermede moet het lichaam beschermd

worden), indien gij naar beneden (d. i. uit huis) gaat (6.5); ampo ta-kandeu-ku,

upa bonto ngdmo kandeu kai, vervolgens baadt gij (hem), vier potdeksels zijn

het, waarmede (gij) baadt (nam. : met eene hoeveelheid water van 4 poldeksels,

5.50—51) ; nggdra ku-waü-sa raka, sa-ratu arupiya ufa kai-ku ita, indien ik

haar verkrijg, «honderd gulden zijn het, waarmede ik u beloonen zal" (zal

ik u met honderd gulden beloonen, 50.20) ; nasi mangemo ntiri rasa-na

nggdhi kai-mu raa-wuwa ade-mu, door een vogel, die rechtstreeks naar zijn

land vliegt, deelt gij mede wat gij besloten hebt (15.12, vgl. boven).

Voorbeelden van kai met ndai, gebezigd op de wijze als in § 101 besproken

zijn: ndei nöno labo ndei bore kai weki, het worde gedronken alsook er

worde het lichaam mede ingewreven (4.25); ndei sampuru kai, er worde

mede gespoten (6.10).

§ 121. Dezelfde vormen kunnen ook als vooropgeplaatst subst., als subject, enz. optreden :

nika ra ndai kai-na ba islam ede upa ori, dat, waardoor de islam volmaakt

wordt (bestaat uit, of zijn) vier zaken (8.17); indo kapo niki kai-na ba islam

ede une santika niki kai-na ba imdn udja mpa, datgene nu, waardoor de

islam volmaakt wordt, is ook geheel gelijk aan datgene, waardoor de iman

volmaakt wordt (10.4) ; kapo nggdhi kai doü maraho kangampu ede, na-pèso-ku

weki-na punggawa-na, enz., voorts dat, waarmede gezegd worden (wat nu

genoemd worden) lieden, die vergiffenis vragen, (dit is, indien) de bevelhebber

zich verwijderd heeft, enz. (15.25), indo kapo nggdhi kai nasi mangemo, doü

ra-waü weya rasa-na, malao tako rasa makalai, wat nu genoemd wordt een

vliegende vogel (is) hij, wiens land genomen is en die zijne toevlucht neemt

naar een ander land (15.54): kanggdri kai-mu mori-mu sangi-sangi ntau doü,

datgene, waarmede gij uw leven verlevendigt, (bestaat) steeds (uit) de goedereu
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van anderen (85.23); na-sapdhu pöda raki ndai-ku labo ndai-mu, lai hai-na

ba supu siwe labo möne mpa, mijn man gelijkt sprekend op u, » dat, waardoor

het anders is, (is) door het vrouw en man zijn alleen" (hel verschil bestaai

alleen daarin, dat de een eene vrouw, de andere een man is, 73.54—35)

;

ntjambe kai ba sangadji Ana-ana mai kai lamada duwa, mai karinga-fcu ila

ba neè-ku dula, vorst A. a. antwoordde: dal, waarvoor wij komen, is: (de

reden, dat wij hier komen, is) : ons aan u mededeelen (om u mede te deelen),

dat wij willen terugkeeren, enz. (45.27); nljambe fcai-na: iyo, ruma-e, mai

kai lamada raa-lambo ro boë ba rahi-ku, zij antwoordde: ja heer! »dal,

waarom ik kom is hel geslagen zijn door mijn man", (de reden, dat ik kom

is, dat mijn man mij geslagen heeft, 52.15); e sangadji Ana-ana, kamai kai

ba nahu nggömi lao ngupa weya-pu, enz., o vorst A. a. dat, waarom ik u

laat komen is (daarom laat ik u komen), ga voor mij zoeken, enz. (46.10);

wati-du wdra-na ndai kantewi kaï-ta, niemand is er, die wij daarmede

vergelijken kunnen (niemand kunnen wij met haar vergelijken, 56.34) ; kone

sa-umu kiyama ngupa-na wati wdra ndai ra/ca kai-na, al zoekt hij

zijn leven lang tot aan den dag der opstanding niets is er, waardoor

hij het krijgen zal (46.51—32); wati ivdra nèe lalehe kai-mu ade-mu kani-

kani-mu, er is geen kleedingsluk, waarover gij bezorgd moet zijn (over

geen enkel kleedingstuk behoefl gij bezorgd te zijn, 48.15, voor deconstructie

vgl. § 110); bè-bè-na mpara ndai nèfa ntjau kai ade, »wat ook van dat,

waardoor het hart vergeet" (wat hel ook is, waardoor men zijn bewustzijn

verliest, 11.24).

De subst. met raa en kai (waarvan voorbeelden, waarin zij als subject,

enz. optreden, toevallig in de teksten ontbreken) kunnen ook na praeposilies

voorkomen, bijv. makai raa-ngina kai, met dal, waaraan (men) gewoon is,

volgens gewoonte (10.38).

Aanm. Hel voorkomen van niki kai in het tweede voorbeeld, na bune santika, dal steeds een

subst. na zich vereischl, vgl. § 283, zal wel alleen daardoor mogelijk zijn, dat hel grondwoord

een kwalificatie!" werkwoord is, vgl. § 107.

§ 122. De passieve vormen met ndai en kai worden ook nog gebezigd om uit te

drukken wat wij door »om te, met volgenden infinitief" te kennen geven,

indien het object van het eerste werkwoord, zoo het transitief is of het

subject, zoo het intransitief is, Wens ten opzichte van bet tweede werkwoord

het middel of de oorzaak aanduidt; of wel, indien de handeling in het eerste

werkwoord uitgedrukt, zelve als middel of oorzaak van het tweede werkwoord

te beschouwen is ; ampo la-weha-ku oi de tune, ta-waa-ku. dei nljai manljanga

nde buwi kai hadju ra-weha-la ede, daarop neemt gij waler uit het vat, gij

brengt (dit) naar een kruisweg, om (of om daarmede) hel hout, dat gij

genomen hebt, te begieten (5.7—8) ; ake mandai karawi-ta, nggara ta-mpaa

menlja-sa, ndei kantjuwu kai doü, dit moet gij verrichten, indien gij schermt

om (of om daardoor) de menschen Ie verwonden (1) ; na-weha-ra röo ro
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hadju, na-nipi-ku ndai bore kai-na sarumbu-na mawaü-ra ntjuwu, zij namen

bladen en hout, en maakten dat fijn om er hun gewond lichaam mede in

te wrijven (62.4) ; na-weha-ra fuu ua manae-nae, na-kaleme-ku nee köki

kai-na woi-na, zij namen (twee) zeer groote pinangboomen en maakten

die scherp, om hunne tanden mede uit te peuteren (69.10—11); na-kaambi

weya-du ngdha ro nöno ba ruma-ta, nee lao ou kai-na anakoda malabo wei-na,

de vorst maakte voor hen eten en drinken gereed, opdat zij daarmede den

scheepsgezagvoerder en zijne vrouw gingen uitnoodigen (73.26; in het Bim.

is lao ou kai één samengesteld transitief werkwoord, vgl. § 170); kau

kai-na (vgl. § 126) kaambi sa-buwa kapa neb lao kai-na raho loi weki-na

labo sangadji makarama, vervolgens beval hij een schip gereed te maken

om daarmede aan den wonderdoenden vorst te gaan vragen om hem te

genezen (59.6—7) ; na-ngupa-ra Italjihi ro aka nee lowa kai-na kawei wei

pande ede, hij zocht eene list om daardoor de limmermansvrouw te kunnen

huwen (50.18) ; kombi-kombi ivdra kapa ro sakona masai di nisa ede, wdra-ku

ndai numpa kai-na. of er wellicht een schip of schoener was, welke het

eiland aandeed «opdat het was om mede te varen door hen" (waarmede zij

mede konden varen, 66.15—16; vgl. § 93); dodo kai-ku masa sa-bune-bune

kombi kasi ade-mu, wdra kumpidi ndai rowa kataho kai-ku ompu ede, wat ik

er voor vraag is geld, zooveel als gij medelijden hebt (om te geven), opdat

ik daarmede voor den ouden man naar behooren offerfeesten kan aanrichten

(40.12—13); laho-pu lao-mu landa nahu sa-mpuru kombi, duwa mpuru kombi,

wdra-ka ndai tjengga döho, wdra kudu ndai lao timba kai-mu, gij moest mij

maar verkoopen, hetzij voor tien, hetzij voor twintig rijksdaalders om die

onder elkander te verdeelen, om daarvoor opium te gaan koopen (40.3);

mbuda isi mada-mu nggömi, nee da eda kai-mu kalantu au-au-du mawdra di

ade pöo ede, waren uwe oogappels blind (waart gij blind) »om niet duidelijk

te zien" (zoodat gij daarmede (met de oogen) of daardoor (door het blind

zijn) niet duidelijk kondt zien) wat er in deze bamboe was? (24.31); na-neyo

kimpidi oi ndai ijondo na mango kidi karanggo ndai reko mandai

bou mena kai ade lamada ada-ta, moge het te scheppen water licht zijn

mogen de te binden twijgen droog zijn, opdat daardoor het hart

van ons, uwe onderdanen, als nieuw worde (16.4—3, v. o.
;
men houde in

hel oog dal bou kai in het Bim. transitief is); doü daa manliri parèsa,

mabitjdra kanljèko mandai raka kai-na piti ro masa, lieden, die niet juist

onderzoeken, die onrechtvaardig rechtspreken om daardoor geld te verkrijgen

(87.24—25); ampo la-lambo kantjihi-ku da ndei nljdra kai-na, daarop moet

gij goed slaan, opdat hel (d. w. z. de handeling) daardoor niet mislukt (3.29).

Ook vindt men na intransitieven ndai hier wel verzwegen, bijv. hadju

raa-bou fati laho dja mpa nggdhi kai raa-wuwa ade-mu, een boom, waaraan

pas gehakt is, is ook goed om daardoor mededeeling te doen van uw plan

(om oorlog te voeren, 13.14y; ndadi malja na-sanawa-ra kalalo kai-na hompa-na,
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de tijger hield aldus rust om zijne vermoeidheid (daardoor) te verdrijven

(37.40—41).

§ 123. Eenige voorbeelden uit de teksten, waarin kai hij de behandelde vormen als

zelfstandige praepositie moet opgevat worden, gelijk dat in § 118 besproken

is, zijn: kapa masa-ngganga ra-tala kai inla, een gouden zadel, ingelegd met

diamanten (77.41); weki sdra möne ro sdra siwe ndai dama kai löko-na kangge,

(indien) de pudenda van een man of vrouw worden aangeraakt met het

binnenste van den vinger (94.52—35). Met uitgedrukten agens: ndadi na-lösa

mena-ra binala matoi-loi ra-köki-na kai fuu ua ede, zoodat al de

kleine diertjes te voorschijn kwamen welke zij met de pinangslammen

uitgepeuterd hadden (69.11— 12). Gelijk gemakkelijk te begrijpen is, worden

de samengestelde en niet samengestelde vormen, die uiterlijk van elkander

niet verschillen, somtijds verward, zoo leest men 69.41 : ai waü-ra huku

kai-na mina, touw, dat door hem ingewreven was met olie, waar dus de

agens foutief achter kai geplaatst is.

§ 124. Er zijn eenige woorden in het Bim. na welke een verbaal woord steeds

den vorm van een subsi, met kai moet aannemen. In de eerste plaats zijn

dit de woorden waardoor naar de oorzaak van iets gevraagd wordt, en

gedeeltelijk ook die, waardoor de oorzaak van iets gegeven wordt, namelijk:

Bau, meest ba bau, waarom? (uit ba au, door wal? met nog eens ba van

den nadruk, vgl. § 265). Voorb. ba bau nde nangi kai nggömi, waarom

weent gij? (25.27; letterlijk staat er dus: door wat (is) dat, waarom gij weent)

ba bau nee kapöro kai-mu nahu, waarom zijt gij toornig op mij (24.50);

ba bau nee da mai kai-na ana nggömi; waarom is uw kind niet gekomen?

(74.25—26).

Ndai kan ook verzwegen worden : ba bau-si da Ua loi kai-mu isi

mada-mu, waarom hebt gij loch uwe oogen niet een weinig opengedaan?

(52.13); ba bau-si hade kai-mu ana nahu ake, waarom hebt gij mijn kind

gedood? (20.19—20). Tusschen ba bau en het subst. met kai kan nog een

ander woord geplaatst worden, bijv. een bijwoord, meermalen de agens,

toch ook wel een subst. in den vocatief (zie beneden bij au habar); bau-tji,

nggömi, tjili kai-mu ana saudaga ede, waarom hebt gij het kind van dien

koopman verborgen? (82.5). Voorbeelden met subst. van het perfectum zijn

:

ba bau dja kombi waü-ra kola kai-na gendi mada-ta, waarom toch is uwe

wenkbrauw kaal [geworden] (49.52); ba bau-si, nggömi, waü-ra mpèke ndake

lalo kai-mu, gij, waarom zijt gij aldus erg mager [geworden](55.19. v. o.).

Ba au, als twee woorden, komt voor op 97.27: nggdra mu-imbi-sa ba au daa

dahu kai-mu, nggdra mu-dahu-sa ba au daa karawi kai-mu, indien gij

gelooft, waarom vreest gij dan niet, indien gij vreest, waarom handelt gij

dan niet?.

Men kan ba bau ook constueeren met een eenvoudig verbaal subst. doch

deze constructie is vrij zeldzaam, het eenige voorbeeld daarvan in de teksten
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is : ba bau-si wad wdra-na köne öha di tare ade, waarom is er zelfs ween

rijst in deze schaal? (52.3).

Somtijds plaatst men nog na ba bau pleonastisch het woord supu (oorzaak)

:

ba bau supu-na kaeli kai-mu genda, waarom hebt gij de trom geluid doen

geven? (20.55); ba bau supu-na, nggömï, nee disa kai-mu mai waa walt di

tando nahu doü duwa-na ede, gij, waarom (of: hoe, vgl. de volgende §)

durft gij die twee menschen voor mij te komen brengen (60.20) Men

merke op, dat het subst. met kai niet attributief, maar in genitief betrekking

tot supu staat, blijkens den aangehechte genitief van het pers. voornaamw.

v. d. derden persoon.

Au (wat?), wanneer dit als synoniem van ba bau gebezigd wordt: au-tji

nee ntanda kai-ta lamada mandede-ndede lalo, wat is hel, dat gij mij zoo

aanziet, (waarom ziet gij mij zoo zeer aan? 75.52); e pande, au-tji nangi

rero kai-mu, zeg, baas, waarom gaat gij weenende rond? (52.31). Ook

hier kan de constructie met een eenvoudig verbaal subst. gebezigd

worden: au mai luu-na di tamba nahu binala ake, »wat is het binnenkomen

van deze dieren, (waarom zijn deze dieren binnengekomen) in mijn net?

(18.2); au mai luu mena-mnggömi döho, waarom zijt gijlieden binnengekomen ?

(18.15). Tusschen au en het volgende subst. met kai of eenvoudig verbaal

subst. kan nooit een ander woord geplaatst worden.

Au supu-na, (wat is de reden van? waarom?) wordt op dezelfde wijze

geconstrueerd: au-tji supu-na neè ngdha kai-na nggömi, wat is de reden, dat

hij u zal opeten? (56.11— 12); au supu-na ndai hade kai-mu ana lènga-mu ake,

wat is de reden, dat gij het kind van uw makker gedood hebt? (13.16); au

supu-na da ngawa kai-mu mantau wei, wat is de reden dat gij niet wilt

trouwen? (42.4—5). Het subst. met kai staat hier wederom, evenals bij ba

bau suvu-na in den genitief. Ook hier kan wederom een eenvoudig verbaal

subst. gebezigd worden: au supu-na, nggömi döho manggeè di sori, lao rai

mena awa mbti, wat is de oorzaak, gijlieden, die de rivier bewoont, van het

allen vluchten (dat gij allen vluchttet) naar de zee? (21.7).

Au haba{f) (wat is het bericht, wat is er voor nieuws ?) pleegt eveneens met

een subst. met kai geconstrueerd te worden: au-tji habar mai kai nggömi,

wat is het nieuws, waardoor gij hier komt, wat voor nieuws is er, dat

gij hier komt, of waarom komt gij hier? (52.14); au kombi habar, ruma-e!

mai kasampu-sampu kai edi ita ruma-ku di uma mbintja lamada ake, wat is

er voor nieuws, heer, dat Uwe Majesteit komt (waarom komt Uwe Majesteit)

hare voeten vuil maken in mijn bouwvallig huis (47.29— 30). Eene andere

constructie treft men aan in: au kombi habar ndai (zie over dit ndai§ 215)

ruma kali mamai kasampu-sampu edi, enz., waarom komt mijnheer de kali

zijne voeten vuil maken, enz., (46.39—40) welke constructie ontstaan moet

zijn uit die met een eenvoudig verbaal subst. door vooropplaatsing van den

agens, vgl. § 255.
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Au ravot (wat is het werk?) wordt op dezelfde wijze gebezigd: au kombt

rawi, ita ruma-ku, lao simi rero kai-ta di ade kola ake, wat doet Mijnheer

toch, dat hij in dezen vijver her- en derwaarts onderduikt (waarom duikt

Mijnheer toch, enz., 55.26); au-tji rawi-mu kandake kai weki-mu, wat doet

gij, dat gij uzelven aldus doet zijn (waarom handelt gij aldus tegen u

zelven? 22.30). Ook hier kan een eenvoudig verbaal subst. gebezigd worden

:

au-lji rawi-mu mai di uma nahu, wat is uw werk om in mijn huis te

komen (waarom komt gij in mijn huis, 54.19); au rawi-mu luu di tamba

nahu, waarom zijt gij in mijn net gegaan? (18.23).

In indirecte vragen, drukt men «waarom" uit door het uit het Arab.

ontleende asa of asal (acal), nok asa{l)- usu(l), wat het inheemsche supu

in dergelijke zinnen, althans ter hoofdplaatse, geheel verdrongen heeft. Ook

dit woord vereischt een subst. met kai: na-sodi-ra asa(l) ndai wdra kai-na

di nisa ake, hij vroeg, waarom zij op dit eiland waren (70.11); ndadi

na-sodi-du ba Radja Mangendar-Sri asal neè nangi ro mbisa kai-na, vorst

M. S. vroeg derhalve, waarom zij geweend had en flauw gevallen was

(75.42—74.1). Het gebruik van ndai is te verklaren doordien het subst.

met kai niet als attributieve bepaling, maar als genitief na asal voorkomt,

evenals boven na ba-bau supu-na, enz., het is in het Bim niet noodzakelijk

het verkorte voornw. van den derden persoon te bezigen bij de genitief-

constructie, vgl. § 187; vergelijk ook het hier volgende.

Asa{l)-na of asa(l) en ede asa(T)-na of ede asa(J) (de reden van, en : dit

is de reden van, daarom) vereischen eveneens de constructie met het

subst. met kai. Het eerste wordt gebezigd, indien de zin, die de oorzaak

uitdrukt, volgt; het tweede, indien deze voorafgaat: indo kapo asal-na

ndai mai rai kai lamada, na-nggahi-ku ba doü aka-n ede, enz., daarom nu

ben ik (hierheen) komen vluchten, (dewijl) die man zeide, enz. (26.17— 18):

asal-na ndaintanda kai ba ndai-ku, na-sapdhu pöda rahi ndai-ku labo ndai-mu,

daarom zie ik u zoo aan, (omdat) mijn man zoo sprekend op u gelijkt

(75.54), men zou hier ook even goed het subst. met kai alleen voorop-

geplaatst, kunnen bezigen, vgl. § 121) ; asal nee lösa kai oi mada-ku,

wdra sasili — na-luu di mada-ku ede asal-na neè lösa kai ai

mada-ku, mijne tranen vloeiende daarom, (dewijl) er eene mier was — en

deze in mijn oog kwam — daarom vloeiden mijne tranen (75.5

—

l);bune-ku

daa boe kai-ku (vgl. de volgende §) genda labo èda-ku doü malodja

ede asal-na neè boe kai-ku genda, hoe zou ik de trom niet geslagen

hebben, terwijl ik de menschen zag zeilen daarom sloeg ik de

trom (20.54—55) ; nde pala na-kara-kiro mena weki-ku, ede asal neè mai

kamapu kai weki-ku, maar mijn lichaam is overal geheel stijf, daarom kom

(ik) het lenig maken (22.51—52). Een voorbeeld waarin asal met een

eenvoudig verbaal subst. geconstrueerd wordt, is mij niet voorgekomen,

uitgenomen het volgende: ake asa(l) ndadi nggeya, (8.1) waarin asal evenwel
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meer de beteekenis van oorsprong heeft: dit is de oorsprong van het ontstaan

van vampyrs.

Het subst. met kai wordt voorts gebezigd na ndadt'au. Letterlijk beteekent

ndadi au: worden of strekken lot iets, wat ook (au staat hier voor au-au

of au-du), bijv. indo ndadi au-ku isi köroma, niet strekken tot iets van mij

dadelpitten (ik heb niets aan dadelpitten, 24.15). De uitdrukking wordt

evenwel ook vragend gebezigd in de beteekenis: strekt tot wat, waartoe?

en evenals voor bau, waarom, wordt er dan nog soms de praepositie ba

voor geplaatst : ba ndadi au-mu tveha kai-mu wunta ro ivolo, waartoe neemt

gij wol? (34.28); ndai au-mu kalondo kai-mu ivadu riha doü ake, waartoe

brengt gij die steenen uit de keuken van dien man beneden? (35.38, men

merke op dat ndadi hier tot ndai geworden is, vgl. de Aanm na § 114).

Wanneer op ndadi au geen werkwoord volgt, wordt de uitdrukking zelve

soms met kat samengesteld: ndadi au kai-mu wadu riha ake, waartoe zijn u

(wat hebt Ie maken met) deze steenen uit de keuken? (34.26). Waarschijnlijk

is dit zoo te verklaren, dat hier een woord, dat naar de oorzaak vraagt,

verzwegen is, zoodat de beteekenis letterlijk zou zijn: wat is de reden,

dat u tot iets dient, enz. Nu evenwel is hai met deze uitdrukking tot één

geheel samengegroeid, zoodat er wederom de praepositie ba voorgeplaatst

kan worden: ba ndadi kai-mu wunta ro ivolo, wat doet gij met wol? (54.7).

Het verzwijgen van een woord, dat naar de oorzaak vraagt of die

uitdrukt, wat zoo even als verklaring van den vorm ndadi au kai gegeven

is, komt in de taal meer voor, bijv. bakai mena-ku sdhe-mu, nee da wdra

kai, èda-ku, köne sa-buwa, waar zijn al uwe buffels, dat er niet één is, naar

ik zie (wat is de reden dat er niet één is? 50.7—8); sdhe pasaka nggömi-

ro nee lao landa mena kai-mu, zijn het door u geërfde buffels, dat gij ze

allen zij t gaan verkoopen ? (reden waarom gij ze allen zijt gaan verkoopen,

50.10): kombi wdra lalehe rasa ro dana-ta, neè karente mena kai Jonde di

möti ake, wellicht is er eene ramp van ons land (heeft eene ramp ons land

getroffen), dat (reden, waarom) al deze zeevisschen bovenkomen (20.11): au

rawi ro nggdhi, neè da wontu nlene kai-na kali ede, wat zou (de kali) doen

of spreken, dat (reden, waarom) hij toch niet te voorschijn komt (47.20);

pasöle mabune nggömi ede, neè boru kampoi kai-mu gendi mada-mu sa-bae,

wat een pronker zijt gij, dat (reden, waarom) gij uwe eene wenkbrauw

geheel afgeschoren hebt, (49.28).

Op te merken is nog, dat het oorspronkelijke Bimaneesche woord voor

oorzaak: supu, behalve wanneer het na au of ba bau geplaatst is, steeds met

een eenvoudig verbaal subst. geconstrueerd wordt, nooit met een subst. met

kai: supu da ngawa-ku ntau wei, de reden » van mijn niet willen trouwen"

(dat ik niet wil trouwen, 42.6) ; ba supu inga-mu ro sandaka-mu, de oorzaak

van uw helpen en bewaken (9.10); ba supu da weha-na madju, omdat hij

de herten niet medegebracht had (18.20).
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Aanm. Er moet nog gewezen worden op een zonderling gebruik van het woord èda, zien, na de

woorden die •waarom'' beteekenen. Op 20.37, leest men : au supu-na, nggèmi döho, neè

èda kai-mu lodja-lodja ro karawe-rawe ro wèse ro gdta, hetgeen men naar analogie van

de andere voorbeelden zou vertalen: gijlieden, waarom ziet gij het zeilen (op verschillende

wijze), het roeien, bet pagaaien en het hoornen. Uit het verband blijkt evenwel dat er

gevraagd wordt; waarom hebt gij gezeild, enz. Wil men hier eenigen zin aan èda geven,

dan zou men het moeten opvatten, alsof het een causatief prefix bevatte en beteekende:

doen zien, vertoonen, dus: waarom hebt gij vertoond het zeilen, enz. Op 63.19 wordt tegen

iemand, die pas uit eene llauwte bijkomt gezegd : au-tji neè èda kai-mu ndake, wat ook wel

niet anders op Ie vatten is als: waarom vertoont gij dit? Op 31.6 wordt gezegd tegen

iemand, die onverwachts met zijne bruid tehuis komt: au supu-na neè èda kai-mu mai

ndake döho, waarom vertoont gij het aldus met tweeën te komen (waarom komt gij aldus

met u tweeën)? Nog eenmaal komt èda na de woorden »waarom" in de teksten voor

en wel in den volgenden zin: au supu-na raa-rawi-mu kombi ro raa-nggdhi-mu kombi di

maulu-ulu-u neè èda kai-mu raka supu mandake ake (60.38). Hier zou men èda

desnoods in de eigenlijke beteekenis kunnen opvatten, zoodat de vertaling zou zijn : om welke

reden, hetzij (die bestaat in) hetgeen gij te voren gedaan, hetzij (in) hetgeen gij te voren

gezegd hebt, is het, dat gij ziet het verkrijgen van eene dergelijke ziekte. Maar even goed

kan men hier èda ook wederom in de beteekenis van «vertoonen", opvatten, dus: dat gij het

verkrijgen van eene dergelijke ziekte vertoont = dat gij eene dergelijke ziekte verkregen hebt.

Eene verklaring van dit taalgebruik is mij niet bekend.

§ 125. Het subst. met kai wordt voorts gebezigd na bune (hoe? ook: hoe is het

mogelijk?), wat verklaard wordt door den nauwen samenhang van de woorden

die de wijze, hoe iets geschiedt en die, welke de oorzaak aanduiden, vgl.

§ 140, Aanm. II. Ook kunnen de woorden voor »hoe en waarom" in

het Bim. dikwijls \oor elkander gebezigd worden (een voorbeeld hiervan

vindt men in de vorige § onder: ba bau supu-na). Voorb. bune-ku lowa

kai luu labo djdra di ade dobu ake, hoe kan (ik) met een paard in dat

suikerriet gaan ? (26.4) ; bune-tji da kapöro kai-ku labo mbeï-mu höba kuu

ro hiwa, hoe zoude ik niet boos zijn, terwijl gij mij zemelen en fijngestampte

rijstkorrels te eten geeft ! (27.27) ; bune-ku-fji neè kantjöki kai-mu ompu ake,

hoe (d. i. waarom) hebt gij dien ouden man mishandeld? (19.17); bune-ku

da hdri kai-ku, ku-èda-ku, enz., hoe of waarom zou ik niet lachen, ik zag,

enz (59.37); bune-ku wii kai-mu nahu, hoe is het mogelijk, dat gij mij

achterlaat, hoe kunt gij mij achterlaten, (39.7).

Dikwijls wordt na bune nog pdhu-na (de gedaante van) gevoegd, het subst.

met kai staat dan wederom als genitief van pdhu. Voorb. bune pdhu-na

neè lowa kai-na mai wdli la Kalai labo waü-ra mpangi, hoe zou Kalai terug

kunnen komen, terwijl hij verbrand is, (23.16) ; bune-ku pdhu-na neè lowa

kai-na mbora di oi, hoe kan het in het water verdwijnen? (53.34); bune-ku

pdhu-na tundu mbanla kai-na hadju malabo amu, hoe is het mogelijk, dat hij

een boom met de wortels voor zich uitgestrekt, draagt? (32.4).

Men treft hier ook wederom de constructie met het eenvoudige verbale

subst. aan: bune ringu-mu rawa nahu ede, hoe hoort gij mijn gezang (hoe

vindt gij mijn gezang? 69.20); bune-ku pdhu-na katei-ku labo nahu wati

lowa-ku, hoe is het mogelijk, dat ik het onderwijs, terwijl ikzelf het niet
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kan (72.22); bune-ku pdhu-na nggeè-ku labo ana doü toi ake di sera makalau,

hoe kunnen wij met dit kleine kind in het uitgestrekte woud wonen ?

(62.27). Men treft bune ook aan met een passieven vorm met ndai zonder

kai, maar dan bepaaldelijk met gerundieve beteekenis: ai ake bune-ku ndai

rawi-ta, hoe moeten wij nu handelen ? (70.5—6).

Ook sabune (hoeveel ?) wordt met een subst. met kai geconstrueerd, wanneer

naar den prijs wordt gevraagd voor hoeveel iets gekocht of verkocht is (vgl.

§ 118) of hoeveel voor iets betaald is, bijv. sabune ndei landa kai-mu, voor

hoeveel verkoopt gij het? (55.2). Anders wordt sabune met een eenvoudig

verbaal subst. geconstrueerd.

§ 126. Het aanwijzend voornw. ede (dat) kan ook gebezigd worden om de oorzaak

aan te duiden en wordt dan geconstrueerd met het subst. met kai' bune-ku

da lao rai kai lamada döho labo ra-fou ngdro ba udi-ro-mudi, ede lao rai kai

awa móti, hoe zouden wij niet op de vlucht zijn gegaan, terwijl de leguaan

ons overal na heeft gezet, dat is het, waarom wij naar zee gevlucht zijn

(21.8—9); wdra djdra-ku marongga möda di ade kola ake, ede nee daro rero

kai ro nee siwi rero kai-ku di ade kola ake, mijn paard is in dezen vijver

verdwenen, dat is hel, waarom ik overal in dezen vijver rondtast en duik

(53.28—29).

Ede-ra is oorspronkelijk eene versterking van ede (over ra, hel Mal. lah, zie

§ 270) en wordt eveneens geconstrueerd met het subst. met kai, terwijl

ndai, naar gewoonte uitgedrukt of verzwegen kan worden, bijv. maune santika

raa la Kio, na-balu mantiewi-ku, ede-ra ngdha kai ba lamada döho, wat hel

bloed van Kio betreft, dit rook zeer lekker, daarom hebben wij er van

gegeten (gedronken, 3.6 —7) ; waü mpudu dengga ufi-na, wati-du waü-ku

nahu makiri weki, ede-ra nee maru kai-ku èse wawo ruwi ake, toen zijn

blazen ophield (toen hij ophield met blazen), kon ik mij niet omwenden,

daarom lig ik boven op deze doornen (19.8—9). Gewoonlijk bezigt men

evenwel ede zonder ra om de oorzaak aan te duiden, en ede-ra in de

beteekenis van : daarop, volgens, toen ; zoodat bijv. ede-ra ndai nggdhi kai-na,

meestal beteekent: daarop zeide hij. De constructie zal wel zoo verklaard

moeten worden, dat een zin als de bovenstaande, oorspronkelijk alleen

beteekent heeft: »dat is de reden, dat hij sprak", terwijl daarnaast ede-ra

ook in gebruik was in de beteekenis van : vervolgens (vgl. het Mal. ifu-pun),

waarschijnlijk geconstrueerd met een eenvoudig verbaal subst. (vgl. beneden)

doch dat beide constructie's dooreengeloopen zijn, zoodat edc-ra ook in de

laatste beteekenis, eveneens met het subst. met kai geconstrueerd is geworden

en dat deze constructie later het meest in zwang gebleven is.

Het Bim. maakt zeer veel gebruik van dit ede-ra; het is zelfs het meest

gebruikelijke bij- en voegwoord in den verhalenden stijl, waaruil reeds op te

maken is, hoe veelvuldig de vormen met kai voorkomen.

Men bezigt ede-ra in de eerste plaats om de beteekenis van » daarop,

VEBH, BAT. GEN. XLTIII, 41
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vervolgens, toen" aan het begin van een hoofdzin (of ook wel van een

nevengeschikte zinsnede, zie beneden) : raka mpa di hidi ede, ai-n mpara

doü mawdra wdli, köne-pu djdra na-waa-ra möda wdli. Ede-ra ndei hera kai

ade-na ruma-t ede, wati-du sakdli-kdli lowa-n nggdhi, toen zij op de plaats

kwamen was niet alleen de man er niet meer, maar zelfs het paard was

verdwenen. Toen verwonderde zich de vorst en kon hij volstrekt niet

spreken (26.22—25); ro na-sodi-na asal ndai wdra kai-na dinisaake. Ede-ra

nee nuntu mena kai ba Maharadja Kurma, enz., en hij vroeg waarom zij

op dit eiland waren. Daarop verhaalde M. K., enz. (70.11); ede-ra ntjambe

kai-na ba ruma sangadji : ai ake nggömi-ra ndai maparenta rasa ake

Ede-ra luu kai-na, enz., toen antwoordde de vorst (of de vorst antwoordde)

gij zult thans dit land besturen. Daarop stond hij op, enz. (55.27

en 29). Men bezigt ede-ra ook wel, evenals makento mpara ba ede, daarna,

(zie § 264), aan het begin van een verhaal, bijv.: wara-wdra ruwa-n ompu

ro wai, wdra tolu-n ana möne-n, na-waü-ra nae sampela mena. Ede-ra

nggdhi kai ba ana-n masasae, enz., er was eens, naar verhaald wordt, een

oude man en vrouw, die drie zoons hadden, welke allen groot en volwassen

waren. Daarop zeide de oudste zoon, enz. (26.8— 7. v. o.). Meerdere voor-

beelden zijn passim in de teksten te vinden.

Men bezigt ede-ra voorts dikwijls, wanneer een tijdelijke nevenzin, welke

bij ons begint met de voegwoorden »toen, nadat", voorafgaat, in dit geval

blijft ede-ra bij ons onvertaald: ntika na-ringa-du ba saudaga ro na-èda-du

pdhu masa-ngganga mamböto ipi lalo, ede-ra nee hera kai-na, toen de koopman

(dit) hoorde en zag boe bijzonder veel goud er was, verwonderde hij zich

(62.59-40): ntika na-ringa mpara ba rahi-na ede nggdhi mandede pdhu,

ede-ra kapöro kai-na labo wei-na, toen de man deze dusdanige woorden hoorde,

werd hij toornig op zijne vrouw (24.28-29); ntika na-èda mpara ba la

Dadju, mai doü mamböto malabo daha mena, ede-ra dóho ao kai ba la Dadju

watu èse tantonga pamöka-na, toen Dadju eene menigte menschen, allen met

wapens, zag aankomen, ging hij voor zijn zoldervenster zitten met het

aangezicht naar hen gericht (19.27—28); rongga-pu akadawa, ede-ra ngeè

ada kai ba ruma-t biljdra, daar gekomen maakte de rijksbestierder zijne

opwachting bij den vorst (toen de rijksbestierder daar gekomen was, maakte

hij zijne opwachting bij den vorst, 55.25); ra-ringa-ku eli genda, ede-ra luu

rebo kai, toen ik het geluid van de trom gehoord had, begon ik te dansen

(20.21—22); waü-ra watja-na ede-ra döho kai-na, nadat hij (zijne voeten)

gewasschen had, ging hij zitten (44.56, vgl. § 78); makento mpara ba ede,

ede-ra londo waü kai-na ndai-na sangadji masupu ede, daarna ging de zieke

vorst—zelf het eerst aan land (59.22).

Ede-ra kan ook verzwegen worden, zoodat in dezelfde beteekenis alleen

overblijft ndai met volgend verbaal subst. met kai of wanneer ook ndai nog

verzwegen wordt, wat wel het meest voorkomende geval is, alleen het
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verbale subst. met kai: bakai itji isi köroma ede? Nde nggdhi kai ba ma-na

ana doü döho ede, enz., waar zijn die dadel pitl en? Daarop zeide de moeder

der kinderen, enz, (24.25); ntika na-èda mpara wei-na ede wungananyi bonlo

weki-n, ndai nggdhi kai ruma-t, enz., toen de vorst zijne vrouw zag, die

weende en zich in haar sarong gehuld had, zeide hij, enz. (25.26—27);

sodi kai ba ina-na: bè-tji ula ra-waa-mu, Dadiu-e?. Ntiambe kai ba la Dadju :

wati wdra-na uta, de moeder vroeg, waar zijn de visschen, welke gij medebrachl,

Dadju? Dadju antwoordde: er waren geen visschen (18.7); ede-ra lao sama

kai duwa-na ede di palando. Nggdhi kai ba palando, enz., vervolgens gingen

zij beiden gezamenlijk naar het dwerghert; toen zeide het dwerghert

(20.24—25); mandinga labo na-donggo-du kamdla Maharadja Kurma maramabu

di ai ra-lópa ro djagu-na di ade lewi. Ao kai ba Maharadja Kurma kamdla

ede, enz., en tevens overhandigde hij aan M. K. den bezoarsteen, die gevallen

was, toen hij hem in den tuin geslagen had. M. K. nam den steen aan, enz.,

(75.28—29); ntika na-èda ama-na nggdhi kai ba ana ddho-na, toen

de kinderen hun vader zagen — zeiden zij (19.4—5); waü-ra sambeya

djumaa, donygo ro mbei wdli kai sadeka ba ruma-t biljdra, nadat het

Vrijdagsgebed verricht was, deelde de rijksbestierder wederom aalmoezen

uit (57.1); raka mpara di sera diki waü kai-na wai ede, toen zij in het

woud gekomen waren, bonden zij de oude vrouw eerst vast (55.12).

Het verzwijgen van ede-ra is, gelijk uit bovenstaande voorbeelden te zien

is, aan geen regel gebonden en kan steeds plaats hebben. Zeer dikwijls

heeft dit weglaten plaats om van twee zinnen, die beide met ede-ra aanvangen,

een samengestelden zin te maken, in welk geval wij ze door de conjunctie

»en" plegen te verbinden, bijv. ede-ra wonlo kai sampari, turu sa-buwa-buwa

kai ba la Dadju, daarop trok (Dadju) zijne kris en wees daarmede één voor

één aan (19.28—29); ede-ra lösa kai-na ruma paduka ede, döho kai-na di

tando doü ede, vervolgens kwam de vorstin uit huis en ging tegenover den

man zitten (25.9); ede-ra lao kai-n di ade rasa ede, raho kai-n sadeka, toen

ging zij het land in en vroeg om aalmoezen (56.21); somtijds wordt de

eerste zinsnede ook wel met een finiet werkwoord gecontrueerd of wordt

eene finiele zinsnede ingevoegd, tusschen twee met ede-ra geconstrueerde:

na-lösa sama-sama-ra watu nggdro dobu, lao ngupa kai doü mapanfa kuta

aka-n de, zij gingen te zamen uit de rietaanplanting en gingen den man,

die de heg zette, zoeken (26.21); ede-ra kalei kai ba ana döho-na ede, lao

waa lalo-ku aka uma ruma sangadji, lao nuntu mena kai sa-mena-na raa-rawi

la Dadju daarop droegen hem zijne kinderen, en zij brachten hem terstond

naar het huis van den vorst en verhaalden al wat Dadju verricht had, (19.9

en 10, lao waa lalo-ku staat voor na-lao waa lalo-ku, vgl. § 251). Een enkele

maal treft men de conjunctie ro (en) aan voor het verzwegen ede-ra : ede-ra lao

kai doü mamböto malao waü ro lèto la Kalai ro waa kai aka sara, daarop

ging de menigte Kalai grijpen en vangen en bracht zij hem naar het woud
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(22.24—25). In plaats van de tweede zinsnede met ede-ra te construeeren

kan men evengoed eene finiete zinsnede, hetzij al dan niet met ro (en)

aanvangende, bezigen, (voorbeelden leveren de teksten passim) of wel een

eenvoudig verbaal subst., bijv. ede-ra nangi kanggitja kai-na ro raho-na

ntjdra, daarop weende en jammerde hij en vroeg om vergiffenis (48.39);

ede-ra sambele Icai-na mbeè ede, kamami ra kapuwa-na, daarop slachten

zij den bok en maakten hem gereed (54.27); ede-ra batu kai-na ba

Ama Seho, kidi-na di kantu Ama Kambeyo, daarop volgde A. S. (den buffel),

A. K. (den bok) en ging achter hem staan (57.19). Dewijl ede-ra ook door

een eenvoudig verbaal subst. kan gevolgd worden (zie beneden) zijn de in

deze zinnen gebezigde subst. als afhankelijk van het voorafgaande ede-ra

te beschouwen. Bevat de eerste zinsnede alleen een der werkwoorden, welke

• gaan", komen, enz. heteekenen, dan is het wel zoo gewoon om beide

zinsneden tot één enkelen zin te vereenigen, vgl. § 170.

Voorts wordt ede-ra gebezigd aan het begin van een bijzin als voegwoord

in de beteekenis van: toen; de daarop volgende hoofdzin kan dan ook met

ede-ra geconstueerd worden: ede-ra ringa kal ba ruma-t ro sa-mena-na doü

madoho ede, na-tjuwa-tjuwa luu rebo mena mpa, toen de vorst en allen, die

zalen (dit geluid) hoorden, stonden zij allen op om te dansen (19.20);

ede-ra èda kai ba wat ranggasasa, nggdhi kai-na, enz., toen de reuzin dit

zag, zeide zij, enz., (70.19); nde ringa kai ba rato nggdhi ra-karongga ba la

Kalai, ede mpara nangi rato, toen de prins de door Kalai overgebrachte

woorden hoorde, weende hij (23.27); èda kai ba doü di ade kapa rawi mandede

ede, ede-ra linti ro ngango kai-na, toen de lieden op het schip deze handelwijze

zagen, maakten zij opschudding (60.4), In het volgende voorbeeld is het

werkwoord van den hoofdzin verzwegen ede-ra ndai ringa kai ntjambe ana

doü ede ba doü aka-n de: na-mpinga-ku pala lako ake, toen die lieden het

antwoord van het kind hoorden, (zeiden zij): deze hond is doof (17.12,

zoo ook 21.25—24. v. o.) Somtijds, hoewel niet dikwijls, wordt ede-ra ook

geconstueerd met een eenvoudig verbaal subst., bijv. ede-r nggdhi ba raio

ede, daarop zeide de prins (21.25, v. o.); ede-ra maru sadöho-na, daarop ging

hij zittende slapen (41.11); ede-ra dodo-na dula, daarop vroeg hij verlof

naar huis te gaan (55.26); ntika na-èda-du ba anakoda Maharadja Kurma di

nganto kapa, ede-ra lao dundu-na, enz., toen de scheepsgezagvoerder M. K.

aan den rand van het schip zag, ging hij hem een duw geven, enz. (70.26—27).

Aanm. Men lioude in het oog, dat een subst als nggdhi kai, ontstaan uil de uitdrukking: ede-ra

nggdhi kai, en dus in beteekenis niet van het eenvoudig verbale subst. nggdhi te onderscheiden,

alleen reden van bestaan heeft, doordien ede-ra er bij verondersteld wordt, en het dus alleen

dan kan gebezigd worden, wanneer dit ede-ra kan ingevuld worden. De verhouding van

dit nggdhi kai tot nggdhi is dus eene geheel andere als bijv. die van het Mal. përkataan

tot kata.

§ 127. Ede mpara (over mpara vgl. § 270) komt in waarde volkomen overeen

met ede-ra en wordt eveneens als bijwoord gebezigd. Het spraakgebruik
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heeft echter gewild, dat deze uitdrukking als regel geconstueerd wordt met een

eenvoudig verbaal subst. en slechts nu en dan treft men het, gevolgd door

het subst. met kai, aan: ede-ra udu mena kai hadju rnasabune-bime mböfo-n

ede, ede mpara kaa-n hadju, waü mpudu kaa , ede mpara tjuwa-ljuwa

nggontju mena-n di ade afi, daarop stapelden zij eene zekere hoeveelheid

hout op, vervolgens staken zij het aan ; nadat zij het aangestoken hadden

sprong elk van hen in het vuur (25.54, vlg.); ede-ra hengga weya

kai nljai, ede mpara luu-na, daarop opende men de deur voor haar, vervolgens

trad zij binnen (57.5); ede mpara nöno-n kahawa, na-waü mpara nono kahawa,

ede mpara iiju-na mawu, daarop dronk hij koffie; nadat hij koffie gedronken

had, voelde hij zich dronken (47.55); makento mpara ba ede, na-tjuwa ngdha

mpudu. Ede mpara dula-na dei guru-na, daarna at elk van hen. Daarop

keerden zij naar hunnen leermeesler terug (5.5).

Ede mpara lao kai wai maweha pöo ede, daarop ging de oude vrouw de

bamboe halen (24.19); mnkento mpara ba ede, djdra ede ntika na-möda mpara

di woha kola ede. Ede mpara lao daro rero kai ro simi rero kai ba ndai

kali di ade kola ede, daarna verdween het paard plotseling midden in den

vijver. Daarop ging de kali-zelf overal in dien vijver rondtaslen en duiken

(55.22—25); na-ringa ba ompu eli djalilu ede, ede mpara tuu maka kaiompu

ede, toen de oude man het geluid van de fluit hoorde, stond hij op (begon

hij) te dansen (18.55—56).

Evenals ede-ra, kan ook ede mpara meerdere zinsneden beheerschen,

bijv. ede mpara kamidi-na weki-na, bonlo-na tdre ede, londo lao-na

aka doro, daarop hield hij zich stil dekte de schaal toe en ging

naar beneden (uit huis) naar het gebergte . (28.19). In een zin als: mpoi

mpada mena pdhu mavoara ede, lau katjampo mena-na di ade balase, toen alle

soorten, die er waren, op (gekocht) waren, deed hij alles in een zak (42.17— 18)

is, hetzij ede-ra, hetzij ede mpara, als verzwegen te beschouwen.

Aan het begin van een nevenzin heb ik ede mpara nooit aangetroffen.

Aanm. Ede-ra in de beteekenis van: het is genoeg! houd op! wordt steeds met een eenvoudig

verbaal subst. geconstrueerd, vgl. § 238. Ede-ra als versterking van ede in de eigenlijke

beteekenis, wordt naarden zin met passieve of actieve vormen met ndai geconstrueerd, vgl. § 104

§ 128. Palu, wat gewoonlijk, hetzij met den passieven, hetzij met een actieven vorm

met ndai geconstrueerd wordt, vgl. § 94, wordt, wanneer het vragend gebezigd

wordt, soms gevolgd door ndai en een subst. met kai, bijv. wdra iji patu-na

nee lao simi rero kai-na djdra di ade kola, is het voegzaam om overal naar

het paard te duiken in den vijver? (55.51); wdra patu-tji mai waa kai-mu

limba manusiya ake, is het passend, dat gij hier dit lijk komt brengen? (52.52).

Aanm. Van deze constructie weet ik geen andere verklaring te geven, dan dal ibdra tji patu-nal

in beteekenis vrij wel overeenkomt met bune, hoe is 't mogelijk? Verder trol' ik de constructie

met kai nog aan in den volgenden zin: wati patu-na ner hdri kai-mu parakara ede, het is

niet voegzaam over deze zaak te lachen (59.39); waarin kat wellicht te verklaren is. door

aan wati patu-na de beteekenis te geven van : er is geen grond ol oorzaak voor. Men zou de

constructie evenwel ook anders kunnen verklaren, door hdri (lachen) hier als gewoonlijk in
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intransitieve beteekenis te nemen, terwijl kai dan eene andere praep. vervangt, vgl. § 129, 135.

Het subst. met kai zal hier wederom als in genitief betrekking tot patu te staan, opgevat

moeten worden.

§ 129. Kai kan, behalve om het instrument en in samenstelling ook de oorzaak

aan te duiden, ook dienen om de praepositie di, in zooverre het eene plaatselijke

betrekking en eene enkele maal ook, indien het eene tijdelijke betrekking

aanduidt, te vervangen. Hierbij houde men in het oog, dat di de plaatselijke

betrekking slechts zeer in het algemeen aangeeft en door ons naar omstandig-

heden met verschillende woorden als: in, van, op, naar, enz., te vertalen is.

Als afzonderlijk woord heb ik kai in deze beteekenis slechts éénmaal

aangetroffen, nam. ampo la-lau-hu kaiöko röo lula, daarop doet gij in een mandje

van rotan tula bladen (5.13); welk voorbeeld wel eenigszins verdacht lijkt.

Hierbij is evenwel aan te halen: bakai (waar? van waar? enz.) uit ba en kai,

waarin ba alleen voor den nadruk schijnt te dienen als in : ba bau. Veelvuldig

treft men kai daarentegen in samenstelling aan. In finiete zinnen en in

't algemeen in elke actieve constructie bezigt men het zelden ; waar men het

evenwel bezigt, is het steeds (behalve in het eene bovengenoemde voorbeeld)

met het verbale woord samengesteld. Men treft het dus ook wel bij die

vormen aan (bijv. het actieve deelwoord, enz.) waarbij het om een instrument

aan te duiden, niet pleegt samengesteld te worden. Door de samenstelling

wordt natuurlijk het woord, dat anders door eene praepositie ingeleid zoude

moeten worden, wederom direct object. Voorb. la-lau kai ku mangko bura,

gij doet (het) in eene witte kom (5.55, vgl. ampo ta-tau-ku de rowa bou,

daarop doet zij het in een nieuwen pot, 4.58); kaduwa mbuwa rahi kai

matjili ede daa mapehe, lösa kai-du ngdra manusiya, luu kai-du djara ro sdhe,

twee mannen in het geheim te hebben, kan niet, (dan) gaat men uit den

naam (verliest den naam van) mensch en gaat in (gaat behooren tot) de

paarden en buffels, (88.8— 9, vgl. ta-luu-ra dei djumla, 92.19); ta-nljenggu

toi kai-du qaum kafir, gij scheidt u af van de ongeloovigen (92.21); waü-ra

laho mbobo-na, na-ura kai-du katowa, toen het water goed kookte, goot hij

het over in een pol, (55.2—5); tjoü-tjoü-du manggawo kai-na siya, na-hina-du

ba bala, alwie schaduw zoekt onder hem (dien boom), wordt door eene ramp

getroffen (86.55); ake patuia ndei batja, la-neè-sa maru daa luu kai ba rawi

doü, dit is een afweringsmiddel om op te zeggen, indien gij wilt slapen niet

binnengegaan wordende door tooverij, (zonder dat tooverij tot u komt;

I, dezelfde constructie als bijv. made ngdha ba afi, vgl. §62); na-waü-du pule

saraa ruwi rangga aka-n de maka ro mpaa kai ba ompu, de bidara-doornen

waren geheel en al verbrijzeld, bedansd wordende door den ouden man

(dewijl de oude man er op gedanst had, 18.56—57); na-mpoi hina Ma ro

pdhu-na ra-mboho kai ba mina, en zijn hoofd en aangezicht waren geheel

geraakt, overstort door de olie (81.2, constructie als : made ra-hade ba, vgl.

§ 67). Men bezigt kai in de actieve constructie ook wel pleonastisch te
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gelijk met di of watu (van uit), bijv. ampo la-wii kai-ku kalubu dei öha-na,

vervolgens legt gij asch op de rijst (5.20) ; na-katebe kaï-du oi di asa-na, zij

liet water droppelsgewijze in zijn mond vallen (66.27); na-lampa kai-ku watu

ntjanga makalai, hij ging langs een anderen tak van den weg, (hij volgde

een anderen weg, 56.8); na-wam dja nasi manggeè kai-na di fuu hadju, er

waren vogels, welke op dien boom woonden (82.22, v. o. In de meest gewone

taal zegt men meestal: nggeè di, bijv. 61.8 v. o.); labo töho kai-na di ade bo(b)

ake, met hun inzetten (terwijl zij het invoegden) in dit wetboek (15.26);

ampo na-lowa nggori kai del dosa, dan kan hij bevrijd zijn van zonden

(105.54); daa wdra kai-na ba haidl dei wekt, het niet zijn van bloed op het

lichaam (11.12).

Een voorbeeld, waarin kai in samenstelling eene tijdelijke betrekking aanduidt,

is: wali-sa mai-na de wakatu mboha ai, na-mai kai-ku wakalu subu, komt hij

niet te middernachl, dan komt hij ten tijde van den ochtend (5.24).

Sleeds bezigt men kai, wanneer dit betrekking heeft op een voorafgaand

subst., op dezelfde wijze en om dezelfde reden als in § 117 vermeld is:

ampo ta-wii-ku de kompe maru-kai-na (vgl. § 159), ampo ta-kaa kai-ku ilo

UU, vervolgens zet gij (het) terzijde van zijne slaapplaats, vervolgens brandt

gij daarbij eene waskaars (5.9—10); ta-wira-ku roó nlana . . . ampo ta-lala

kai-ku öha, gij spreidt ntana-bladen uit, ... en vervolgens schikt gij daar

rijst op (5.20—21); sadja-na lopi na-luu djuru-mudi kai-ku ba la

Sawi, jammer van het schip Sawi is stuurman daarop geworden

(101.7—9); sadja-na mpara lopi — madjuru-batu kai-na doü dei nisa

dae Manasa, jammer van dit schip — waarop bootsman is iemand van

de eilanden, genaamd Daeng Manasa (101.51—54); mai ka-ra ndede-na nisa

ake, habar doü, wdra ranggasasa manggeè kai-na, want, wat dit eiland betreft,

volgens het gerucht zijn er reuzen, die daarop wonen (die het bewonen,

70.7). Somtijds heeft kai geen betrekking op een voorafgaand subst., maar

op eene te voren vernielde handeling: ampo mu-batja wdli-ku , ai-na

hdri kabalo kai-mu, dan bidt gij wederom — , lach daarbij (bij dit

bidden niet) en maak geen gekheid daarbij (92.2—5); bae kai-ku (vgl. § 155)

ade luu-na wakatu mandinga wali labo kanteè kai-ku ade malantu ro makai

kaljai kai-ta pala wdra-na ronggu-na wakalu, weten, wanneer de tijden voor

het gebed beginnen, terwijl het hart (men) daarbij (bij dit weten) vast

overtuigd is, of wij daarbij vermeenen, dat zulk een waktu gekomen is,

(95.2— 4). In meer gewone taal bezigt men kai nooit op laaslgenoemde

wijze, zoo luidt eene paralelplaats van het laatste voorbeeld : na-bae kai-ku

ade luu-na wakalu mandinga labo kanteè ade-na ro kaljai-na (11.52). Het

voorafgaand subst. kan bij deze constructie met kai ook nog door di worden

ingeleid: dei ntjai malao ele mawantju mböto doü malampa Iele kai-na, op

den weg, die oostwaarts gaat, gaan zeer vele menschen hellend naar

beneden (97.6).
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§ 150. Vooral maakt men wederom van de samenstelling met /wi, als plaatsvervanger

van di, gebruik hij de passieve vormen (vgl. § 118). In de eerste plaats

dienen deze wederom ter bepaling van subst. : ai pöda-póda-na daa balu-na i

nggdhi galara di ade rasa ro hidi nggeè /mi-na, laat hij toch vooral volgen

hel bevel van het dorpshoofd in (van) het dorp en de plaats, waarin hij

woont (15.15— 16); kandai-ku kai oi di sa-mena-na huri ro hidi wöko kai bal

kere, doe met het water in aanraking komen het geheele vel en al de

plaatsen, waarop haar groeit (11.7); wali lao balu-na di nfjai lampa kai ba

ama ro ina-na, hij volgde niet den weg, langs welken zijne ouders gegaan

waren (56.8); ede-r lao kai ana döho-n aka sera lao fati kai ruwi ba ama-n,j

daarop gingen de kinderen naar het bosch, waar hun vader dorens wa§

gaan hakken (19.5—4, imperf. voor perfectum), na-raka dia-ra hidi pan!a kqt

kuta ede, hij bereikte ook de plaats, waar de haag gezet werd (25.42); hadju

maladi-dra nggumpa kai ba hei ro handa, een maladi-ara-boom, waarom zich

de planten hei en handa slingeren (86.52); na-èda-du tantoru kalubu rai kai

ba matja, hij zag eene stofwolk, waarin de tijger liep (57.20—21); na-uia

kai-du katowa ra-mbale kandeu kai la Keu ede, hij goot het over in den pot,

waarin Keu dikwijls gebaad was (55.5); na-raho-ku besi-na di saudaga ra-wit

kai-na besi ede, hij vroeg zijn ijzer aan den koopman, bij wien hij het

ijzer nedergelegd (in bewaring gegeven) had (81.11— 10. v. o.); sabune-bune-du

sera makalau ndai lampa kai-na, verscheidene waren de uitgestrekte bosschen

waardoor hij gaan moest (door verscheidene uitgestrekte bosschen moest hij

gaan, 65.7); raso hidi kidi kai-na ndai sambeya kai-na, het rein zijn van

de staanplaats, waar iemand bidden moet (11.55); ede-ra kapöro kai rato

maèda ndau sa-dompo neè ndawi kai marakani masandede mbölo, de prins

werd toornig, toen hij die ééne naald zag, waaruit hij zoovele gereedschappen

moest maken (21.2— 1. v. o.). Ndai is als verzwegen te beschouwen in

faki wii kai masa-ngganga, iets om goudwerk in te doen (25.17—18); nepi

maru kai, bultzak om op te slapen (68.54); tabe kamami kai öha, een pot

om rijst in gaar te koken (69.5).

Een voorbeeld waar kai op den tijd slaat, is: kapo hidi mabu kai ba niyal

ede di ai saramba ntuu kai ba oi bè-bè-n mparu sarumbu, het tijdstip nu

waarop het voornemen (om zich te reinigen) vallen moet, is het oogenblik,

waarop het water welk gedeelte van het lichaam ook ontmoet (10.17); tolu

kali ngdha kai-ku mbölo-na, (voor) driemalen, waarop of waarin wij eten,

is de hoeveelheid er van (er is genoeg om driemaal te eten, 29.5). Gewoonlijk

wordt de tijd waarop, als bepaling van een subst., door een eenvoudig

verbaal subst. uitgedrukt, bijv. nai-sa wakatu mai-na, morgen is het de lijd

van hun komen (66.41, vgl. § 244).

Aanm. Voor het subsi, met kai als bepaling van een ander subst. optredende, treft men wel eens

het prefix ma aan, bijv. hidi mawdra kai-na ba oi, eene plaats, waar water is (82.15, v. o.

vgl. § 61).
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§ 131. Als praedicaat kunnen de passieve vormen met ra of ndai en kai optreden

in hetzelfde geval als die, welke in § 120 behandeld zijn: pala nisa ede

nggeè kai ba sa-buwa ranggasasa, dit eiland nu (was het), waarop een reus

woonde (66.10); lewi-na ba söroga pala ade rade ede ndai nggeè kai-na, de

hemelhof is het, waarin hij in het graf zal wonen (93.6); hampa raa wii

nahu, ake dula kai-mu de door mij gestelde grens, deze is het, waarheen

gij terugkeeren moet (4.10). Somtijds wordt het subject nog door eene

prae positie ingeleid: del ade afi naraka nekeka ndai iyu kai-na sikasa, het

helsche vuur is het, waarin hij later kwelling zal voelen (87.27); dei hela

tanda-na doü mamade de ndei döho kai ba doü masupu ede, de tusschenruimte

lusschen de grafteekens der dooden is het, waar de zieke moet zitten (5.29)

;

di ntjai lama aka ngèna kai-na, gindsche poortdeur is het, waar zij wachten

(40.15); awa kalere bulu döho kai ndeu, het vooruitstekend gedeelte van het

dak is het, waaronder (hij) moet zitten om te baden, (5.3); walu siya mpa

wonlu kai tjilaka, zij (de tong) is het, waaruit ongeluk voortspruit (105.40).

De malama djumaa mbadju kai, de nacht van Donderdag op Vrijdag is

het, waarop het gestampt moet worden (4.19—20).

Voorts kunnen deze vormen wederom als subject, object, enz. optreden

tjengga duwa-ku ba ruma-ta labo punggawa nae raa-mboo kai tunggu, de vorst

en de opperbevelhebber zullen in tweeën deelen, «dat, waarop het veldteeken

gevallen is" (benaming van eene oorlogsschatting, 13.23); sura wdra ndai

salongi kai ntjada mböko ama-m, mits er iets zij, waarin uw vader zijn

kapmes steken kan (17.18).

§ 132. De passieve vormen met ndai en kai in deze beteekenis kunnen ook gebezigd

worden om ons »om te met volgenden infinitief" als doel van een werkwoord

uit te drukken, in de gevallen analoog aan die, welke in § 122 vermeld zijn

:

na-kakidi-ra saladja-ladja nee nggeè kai-na, hij richte hutten op om in te

wonen (65.13); na-lao-ra ngdri dana neè panla kai rii-na, hij ging aarde

uitgraven om daarin de stijlen (van het huis) te plaatsen (62.29); na-weha-du

sa-buwa tau nde luwa tjura kai isi guni ede, zij nam een bak om daarin

door elkander den inhoud van den goenizak uit te storten (43.9); na-kawdra

ndai mbob kai tunggu ede sa-kati sa-taï, zij moeten aanwezig doen zijn

(opbrengen) één kati en één tahil »om door het veldteeken opgevallen te

worden (opdat het veldteeken er opvalt en het daardoor eigendom van den

overwinnaar wordt, 13.20. Men merke op, dat hier het direct object van

het werkwoord achteraan komt, vgl. het voorbeeld met sa-runde-na onder

§ 91); nggdra na-lampa-sa di fuu hadju mataho-taho nggdnro sori mafaho-taho

nowa oi-na, na-sanawa-ra kadihi-dihi weya kai ade tuwan Puliri duwa-na ake,

als zij door schoon begroeid geboomte gingen of langs rivieren met mooi

helder water, hielden zij rust om de beide prinsessen daar te vermaken

(78.12); ede-ra lao kai sangadji Ana-ana madodo kuru besi labo ruma-la,

wdra-ka ndai tau kai nasi, daarop ging vorst A. a. eene ijzeren kooi aan den
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vorst vragen om den vogel daarin te doen (46.21—22, vgl. § 93); watuake

pala mataho ndai lao nonlo lao ipa kai-ta, hier is het goed voor ons om over

te gaan naar de overzijde (57.54).

§ 155. Eenige woorden vereischen uit kracht van hunne beleekenis, wanneer zij

door een verbaal woord gevolgd worden, eene constructie met het met kai,

als plaatsvervanger van di, samengestelde subst.

Hiertoe behooren inde eerste plaats de woorden welke » waar?" beteekenen :

bakai (vgl. boven § 129), waar, waarheen, vanwaar? en bakai-kai of bakai-du

(of ook alleen bakai, bijv. 71.1), waar ook, waar, in nevenzinnen, Voorb.

bakai-tji ra-pöku kai-mu, van waar zij t gij teruggekeerd? (58.5); bakai-du ra-lösa

kai-mu, ededeï rnandai luu kai-mu, waar gij ook uitgekomen zijt, daar moet

gij ingaan (6.5. Ra wordt ook wel voor bakai geplaatst in stede van voor

het verbale subst., bijv. ra-bakai raka kai-mu ringgi mambóto ake, van waar hebt

gij deze vele rijksdaalders verkregen? 50.5); bakai ndai raka kai-ta nasi mantau

djenggo, waar zullen wij een vogel met een baard krijgen? (6.17); bakai-tji

lao kai-mu, waar gaat gij heen? (76.20); bakai-tji kau kai-ta lao ana-ta ede,

waarheen bevaalt gij uwe kinderen te gaan? (76.52); la-nggdhi-pu ba ita

ruma-ku bakai-kai nee lao kai-ta, lamada nee mawaa-na (na voor la) zeg

waarheen gij gaan wilt, dan zal ik u dragen. (70.52, het eerste nee

moet hier in de beleekenis van «willen" genomen worden, zoodat hel

subst. met kai afgeleid is van het samengestelde nee lao). Zelden wordt

bakai met een eenvoudig verbaal subst. geconstrueerd: bakai-tji iyu-ku waü

manusiya iyu ba nahu ake, waar ruik ik deze menschenlucht, welke ik

ruik? (68.56).

Het substantief met kai vereischt ook : bè-bè-du, bè-du (bè-ra of bè mpara)

of di bèbè-du, enz., waar (van waar, waarheen) ook, waar (in nevenzinnen)

waar — daar, dit laatste worJt dan uitgedrukt door ededeï, wat dan eveneens

eene constructie met het subst. met kai vereischt (bè-ku, waar/1

schijnt alleen

voor eigenlijke subst. gebezigd te worden, bijv. di bè-ku doü pasaka-ta ede,

waar (zijn) uwe erfslaven, 40.14). Voorb. waa-pu nahu di bè-ra lao kai

kapa ake, breng mij daar, waarheen dit schip gaat (70.55); di bè-du lao kat

karöku, ededeï-ra kaluu kai-na ndau, waar die vlieg ging, daar stak zij haar

naald in (75.12); di bè-bè-du rasa lao kai ita, ededei nee wii kai-ta lamada

duwa, waar ook het land is, waarheen gij gaat, daar moet gij ons beiden

aan land zetten, (70.15). Ook hier kan het eenvoudig verbale subst. gebezigd

worden: ndupa-ku, bè mpara neè-la, padja-na ro ndru-na, meet af, waar gij

wilt, de breedte en lengte (14.1). In de beteekenis van »wat ook" wordt

be-du (en dan ook wel di bè-du, 52.10) met een deelwoord geconstrueerd,

vgl'. § 47 en 62.

Ededeï wordt alleen dan met het subst. met kai geconstrueerd, wanneer,

evenals in bovenstaande voorbeelden, bijzondere nadruk op het woord valt,

anders wordt het als een gewoon bijwoord behandeld, vgl. § 262.



BIMANEESCHE SPRAAKKUNST. 171

Aanm. Ook de overige bijwoorden van plaats'kunnen op dezelfde wijze geconstrueerd worden zoo

de nadruk er op valt, voorbeelden daarvan komen in de teksten niet voor, het volgende

evenwel: nai sa-ra ta-lewa wdli-ku, akadawa-ra, nggömi, èda kai-mu bisa-na sa-mena-na

daha-ku, is mij als vertaling gegeven van een Maleisch: esuk harilah kita bërpërang pula,

di sana-lah angkau lihat kasaktian sëgala sëndjala-ku.

§ 134. Di ade, in het hart, in het binnenste, en van daar als praepositie gebezigd:

in, binnen in, wordt, zoo een verbaal woord volgt, dikwijls met het subst.

met kai geconstrueerd: di ade lampa kai ndai-mu, ana-e, wati wdra èda-mu

dambe toi duwa-na, hebt gij in uw gaan (gedurende uw tocht, terwijl gij

ging) geen twee kleine kinderen gezien? (76.22); di ade lampa kai-na ede,

na-lampa-si di doro madèse, na-ndadi piri, als zij gedurende dit hun gaan,

(onder het gaan) over een hoogen berg gingen, werd deze vlak (78.9);

sabune-bune-du ntoi-na di ade, kadihi kai-na ade na-mafaka-ra, enz., eenigen

tijd lang, terwijl men zich verheugde, beraadslaagden, enz. (78.29); di ade

ndede kai-na, terwijl het aldus is (82.20. v. o.); au-tji ndadi-ta ita-ra ake di

ade ivaü kai-na-ra mango oi kola ake, wal zal er van ons worden, terwijl

het water in dezen vijver uitgedroogd is? (82.18. v. o. Hier is ivaü-ra

wederom als afzonderlijk woord beschouwd, vgl. § 81, 82). Even zoo vele

malen treft men evenwel di ade met een eenvoudig verbaal subst. geconstrueerd

aan: di ade batja-na ede, na-lósa kadjaru-djoro oi mada-na, onder het lezen

kwamen hare tranen in droppels te voorschijn (72.42); di ade döho-na ede,

wali paki-na mada-na, enz., gedurende het zitten, wende zij haar oogen niet

af, enz. (75.31); ampo na-nangi ro nggdhi di ade nangi-n ede, toen weende

zij en zeide onder het weenen, enz. (39.6— 7).

Aanm. De eerste constructie zal wel zoo verklaard moeten 'worden, dat het subst. met kai als appositie

staat bij het subst. ade, zoodat er letterlijk staat; in het hart (d. i. het binnenste, het

inwendige), waarin, enz.; waarbij men zich »het binnenste" moet voorstellen niet van ruimte,

maar van tijd gebezigd.

§ 135. De praeposities labo en ba kunnen evenals kai gebezigd worden om den

instrumentalis uit te drukken, vgl. § 272, 275, de drie voorzetsels zijn dus

gedeeltelijk synoniemen, de beide eerste hebben echter ook functien te vervullen,

waarvoor kai als afzonderlijk woord, niet gebezigd kan worden. Dewijl de

woorden evenwel gedeeltelijk synoniem zijn, wordt kai in samenstelling met

een verbaal woord wel gebruikt in eene beteekenis, welke oorspronkelijk

alleen aan de andere eigen is. Hierbij is echter op te merken, dat kai

alleen voor labo gebezigd kan worden in die gevallen, waarin het in overdrach-

telijke beteekenis voorkomt; ook kan kai nooit in de plaats van ba treden,

waar dit woord den agens (of genitief) aanduidt. Op dezelfde wijze kan

kai ook wederom in de plaats van di treden, waar dit voorzetsel in figuurlijken

zin gebezigd wordt. Evenals in de samenstellingen, waarin kai di met

plaatselijke beteekenis vervangt, kan de praepositie, voor welke kai in de

plaats treedt, nog pleonastisch genoemd 'worden; in[; elk geval is kai onaf-

scheidbaar aan het verbale woord verbonden. Voorb. sa-waü-waü kasi kai-pu

ade nahu, heb zooveel mogelijk medelijden met mij! (48.14, kasi, samengesteld
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me,t kai is natuurlijk transitief, vandaar kan pu hier gebezigd worden,

vgl. § 255); ba supu raa-daa-kasi kai-na ade ana jatim, wegens hun geen

medelijden gehad hebben (dewijl zij geen medelijden gehad hebben) met de

weezen (105.42, vgl. kasi ade-mu labo nahu, heb medelijden met mij! 22.56,

deze constructie is de meest gewone): nde pala ba ruma-ta na-wdra lalo

kai-ku ade labo wei sangadji Ana-ana, maar de vorst was met zijn hart zeer

bij (was zeer verliefd op) de vrouw van vorst A. a. (45.42); mandinga

labo wali-du hori ba mada-na wei sangadji Ana-ana, na-wara kai-du ade, terwijl

hij levens de oogen van de vrouw van vorst A. a. niet afwendde, (dewijl) hij

op haar verliefd was (46.41—42, vgl. na-wdra pöda ade-ku nahu ake labo

nggömi, mijn hart is (ik ben) waarlijk verliefd op u, 47.5). Opmerking

verdient nog dat in zinnen, als bovenstaande, wanneer het werkwoord niet

met kai is samengesteld, ade (hart) als grammatisch subject optreedt (althans

gewoonlijk, vgl. § 161, 162), en dan steeds door den genitief van een der

pers. voornw. bepaald is, terwijl, indien het werkwoord met kai ter

vervanging van eene andere praepositic samengesteld wordt, hel logisch subject

levens als het grammatische optreedt en ade door geen voornw. bepaald

wordt. Bij uitzondering treedt ade echter ook hier wel eens als grammatisch

subject op, maar dan bevat de zin een pleonasme, bijv. saraa ade ita ruma-ku

makasi kai ade lamada, enz. wat letterlijk is: éénmaal heeft uw hart

medelijden (in het) hart met mij, d. i. (slechts) éénmaal hebt gij medelijden

met mij (47.8).

Op deze wijze zijn ook te verklaren de uitdrukkingen: nae kai ade, groot

van hart zijn ten opzichte van, zeer naar iets verlangen 9.20. v. o.); neyo

kai ade, licht van hart zijn ten opzichte van, iets licht achten (9.12. v o.);

nira kai ade, zuiver van hart zijn ten opzichte van iets (10.9). En zoo zal

ook wel de uitdrukking: bae kai ade, iets (weten, kennen) te verklaren zijn

(bijv. pai-sa ku-bae kai-ku ade, verondersteld dat ik geweten had, 85.5;

wddjib ndai bae kai ade, plichtmatig om geweten te worden, 6.22. v. o., enz.).

Het woord bae zal hierin wel te vergelijken zijn met het Jav. bahud of

wel met het Mal. bau (vgl. Kern. over de verhouding van het Mafoorsch

tot de Mal. Polijn. talen, s. v. fau en vgl. § 8).

Andere voorbeelden zijn: na-patu-ra galara ede kapóro kai-na siya, het is

voegzaam, dat het dorpshoofd toornig op hem is (15.14, kapóro labo, bijv.

19.11); dahu kai-ku kantjöki ba ruma Allah, vreezen het straffen van God

(9.21. v. o , dahu ba 9.15. v. o.; 97.24; dahu di 98.10; dahu kan ook zonder

voorzetsel gebezigd worden, bijv. 96 14); ndadi na-nuntu kai-du labo ruma-ta,

enz., zij verhaalde dus aan den vorst (68.2); na-nuntu kai-du wei-na, hij

verhaalde aan zijne vrouw (67.21); wati-pu disa-na ngeè ada kai-na ruma-l,

zij durfden het nog niet aan den vorst mededeelen (64.16, gewoonlijk nggeè

ada labo, bijv. 25.5); wara sa-buwa sangadji na-ntjewi kai-ku labo

nae ra nene-n, er was een vorst en hij stak uit (die uitstak) door
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grootheid (55.5—6); wdra sa-buwa kola na-ntjewi kai-ku ba taho, er was

een vijver, welke uitstak door schoonheid (82.23. v. o.); na-mböho kai-ku

ba raa, het druipt van bloed (12.10. v. o ; mböho labo, 53 42): ba kamentji

kai-mu ade dei nfau-na doü, dewijl gij het jammer vindt van (gierig zijt ten

opzichte van) de bezittingen van anderen (88.2. v. o.).

§ 136. Kai wordt voorts gebezigd bij de passieve vormen van kau (bevelen) en

kanta, verbieden, wanneer deze de beteekenis hebben van, »dat wat bevolen

(verboden) wordt of is": ringa ro batu-ku au-au-du raa-kau kai ba inaroama

ede, hooren en opvolgen al wat door de ouders bevolen wordt (9.2); rawi

raa-kau kai-na ba ruma Allah ta'dla, een door God bevolen werk (9.20. v. o.)

;

nggdra (wdra) mandai kau kai ba Allah ta'dla mu-turu-tere, als er iets door

God bevolen wordt, ontwijkt gij het maar (104.13); raa-kanta kai ba Allah

ta'dla na-dri romo metji, wat door God verboden is, beminnen zij zeer

(104.17); kadöo-ku weki dei sa-mena-na raa-kanta ntjau kai-na ba ruma Allah

ta'dla, zich verwijderd houden van al wat door God verboden is (9,19. v. o.).

Noodzakelijk is het gebruik van kai hier niet, bijv. sa-mena-mena-na ra-kau

ba la Kasipdhu, al wat door K. bevolen was (63.34). Zonder kai zijn steeds

de passieve vormen van kau, indien zij te kennen geven den persoon, aan

wien iets bevolen wordt; saudaga ra-kau-na ndawi sa-mena-mena-n marakani

ede, de kooplieden, wien hij bevolen had al dit geraad te vervaardigen

(63.33); of wel, wanneer kau met het daarop volgende werkwoord, zoo dit

transitieve beteekenis heeft, te zamen eene passieve uitdrukking vormt:

marakani ra-kau-na ndawi ede, het geraad, dat door hem bevolen was, gemaakt

te worden, (het geraad, dal hij bevolen had te maken (63.37); wdra ana

lamada, ra-kau-ku sandaka sahada marimba (== sdhe), ik had een kind, dat

ik den buffel bevolen had te bewaken (20.26). Ditzelfde vindt bij kanta

plaats: ampo na-wddjib ndai kanta, dan moet hij verboden worden (88.4);

andere voorbeelden hiervan ontbreken toevallig in de teksten. Het gebruik

van kai bij de eerste voorbeelden zal dus wel alleen ter onderscheiding

dienen. Letterlijk moet een vorm als ra-kau (kanta) kai beteekenen: dat,

waaromtrent iets bevolen (of verboden) is, zoodat kai hier de plaats van di

in overdrachtelijke beteekenis inneemt. Bij de actieve constructie bezigt men

kai gewoonlijk niet, bijv, ampo ta-kau-ku kani malanta doü masupu ede, daarop

beveelt gij den zieke zich in het wit te kleeden (5.27); na-kau-ku waa doü

ede, zij beval den man (hel) mede te nemen (25.20); ampo ta-kau-ku simi,

dan beveelt (laat) gij (hem) duiken (5.21, vgl. voorts § 258); watji-tji raa-

kanta-mu nöno tuwa, hebt gij niet verboden palmwijn te drinken? (85.9).

In gedichten ontmoet men ook bij het actief wel de constructie met kai:

wati-tji raa-kau kai-mu sambeya, is niet uw bevolen hebben (hebt gij niet

bevolen) te bidden? (85.9); na-lowa mpa kanta kai doü labo ndai-na

makarawi, hij is knap den menschen (iels) te verbieden, terwijl hij zelve het

doet (86.20).
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In den volgenden zin moet kai daarentegen den persoon aanduiden:

ra-kateï kai ba ina-m ro kateï kai ba ama-m, nggömi Kalai-e, mandawi (vgl. § 255)

mangga sarae, heeft uwe moeder en heeft uw vader u geleerd, u Kalai, om

een anker van zand te maken? (22.18, vgl. ibid. reg. 16 en 21); ra-kateï

kai is hier geen passieve vorm, maar het verbale subst. van het perfectum,

vgl. boven § 64 en verder § 241; lett. is dus de beteekenis: (is) het geleerd

hebben aan (u) van uwe moeder, terwijl het voornaamwoord als direct

object verzwegen is, vgl. § 258. Gewoonlijk heeft kalei zoowel den persoon,

die onderwezen wordt, als de zaak tot direct object.

§ 137. Kai wordt voorts aangetroffen in de als voegwoord, in de beteekenis van

»omdat, dewijl, want", gebezigde uitdrukking: mai-ka (of meestal : mai ka-ra)

ndede-na (of ndede-n), bijv. nde pala ba nahu wati disa-ku inga ro horu,

mai-ka-ra ndede-n na-ntjdra waü ndai-na: maar ik durfde hem niet helpen

en bijstaan, dewijl hijzelf het eerst schuld had (56.37); ai-na ngeri, mai-ka

ndede-n nahu ake na-hido-ra löko-ku, blijf niet te lang, want ik heb honger

(26.6); vgl. voorts § 282. De volledige vorm van deze uitdrukking is: mai

kai-ra ndede-na of mai kai-ra ndede-na ede, zoo als zij aangetroffen wordt op

15.4. De letterlijke beteekenis is dus: dat, waardoor het aldus zijn daarvan

(van wat voorafgegaan is) komt, dat, waardoor het aldus is, vgl. boven

§ 121. Het nadrukswoordje ra achter het subst. met kai zal wel zoo

te verklaren zijn, dat de geheele uitdrukking afgeleid is van (na)-mai-ra

ndede-na, evenals waü kai-na-ra van waü-ra, vgl. § 77, 85. Aanm. II.,

wati kai-pu van wati-pu, bijv. ba-bau wati ntene kai-pu mai-na, waarom is

hij nog niet gekomen? (19.3). Hierbij is tevens te vergelijken: ndede-ra

kai-na, dat, waardoor het aldus is, het is aldus, omdat (10.31), van na-ndede-ra,

het is aldus, waar het nadrukswoord met het voorgaande eveneens als één

woord behandeld is.

Op te merken is voorts tangdra (van ngdra, naam) dat steeds met kai

geconstrueerd wordt, en zoowel «heeten, den naam dragen van" als «noemen"

kan beteeken. Men treft dus zoowel aan: ede-i matangdra kai, enz., dit heet,

enz., als: ede-i tangdra kai [-na, -ta, enz.), dit wordt genoemd (door hem,

ons, enz.).

§ 138. Omtrent de met kai afgeleide vormen is in het algemeen nog het volgende

op te merken. Heeft het werkwoord oorspronkelijk transitieve beteekenis

dan wordt de agens, zoo deze vermeld is, op dezelfde wijze als bij de andere

verbale subst. uitgedrukt, nam. door den aangehechten genitief van een der

persoonlijke voornaamw. of door een volledig persoonlijk voornaamw. of

subst., ingeleid door ba, in welk laatste geval naar willekeur nog de genitief

van het pers. voorn. v. d. derden pers. aan het verbale subst. kan gehecht

worden, vgl. boven § 64, 65 (§ 79, 81, 82) § 111 en verder § 254.

Heeft het werkwoord oorspronkelijk intransitieve beteekenis, dan wordt hel

door de samenstelling met kai transitief, en de agens kan dus uitgedrukt
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worden op dezelfde wijze als boven gezegd is; dikwijls evenwel wordt ook

de samenstelling in dat opzicht als intransitief behandeld en de agens dus

niet door ba ingeleid (vgl. § 228). Men kan dus zeggen: ede-ra lao kai-(na)

ba doü ede (daarop ging de man) of wel: ede-ra lao kai {-na) doü ede, in

beteekenis of gebruik bestaat er hoegenaamd geen verschil in. Voorbeelden

hiervan vindt men passim in de voorgaande § §. Eveneens wordt de

agens bij samenstelling van kai met werkwoorden als: nggdhi (spreken),

ntjambe (antwoorden), welke afzonderlijk onverschillig als transitieve of

intransitieve werkwoorden behandeld kunnen worden, (vgl. § 254) naar

verkiezing al of niet door ba ingeleid.

Heeft het werkwoord oorspronkelijk transitieve beteekenis en wordt het

oorspronkelijk object er van uitgedrukt, zoo kan de agens aan dit oorspronkelijk

object voorafgaan, als bijv. ede-ra kalösa kai ba wai saninu, daarop haalde

de oude vrouw (haar) bril uit (75.9); ede-ra lao boru kai ba wei sangadji

Ana-ana gendi mada ruma sangadji, daarop ging de vrouw van vorst A. a.

de wenkbrauw van den vorst afscheren (48.29—50); of wel de agens volgt

op het oorspronkelijk object: ede-ra lao donggo kuntji-na ba sangadji Ana-ana

di ruma sangadji, toen gaf vorst A-a. den sleutel (van de kooi) aan den vorst

(49.16); ede-ra wura ao kai bóngi montja ro karaba ba ana ro wei, daarop

strooiden zijne vrouw en kinderen gele en geroosterde rijst voor hem uit

(54.15—16).

In § 118 is reeds opgemerkt dat kai geplaatst wordt na de met het

werkwoord samengestelde bijwoorden. Wanneer twee werkwoorden van

synonieme beteekenis, welke door het voegwoord ro (en) verbonden zijn, met

kai worden samengesteld, pleegt kai alleen na het tweede uitgedrukt te

worden : wau-du pule saraa rawi rangga aka-ri de maka ro mpaa kai ba ompu,

de bidara-dorens waren ten eenemale vergruisd «bedanst geworden door den

ouden man", (dewijl de oude man er op gedanst had, 18.56—57); ede-ra dodo

kai-na dula, lampa ro rai kai-na marötji-rötji, daarop vroeg hij verlof heen

Ie gaan en liep en ijlde met snelheid voort (25.24); ede-ra hina hanta kai-ku

maneyo, donggo ro mbeï kai-ku, daarop tilde ik toevallig iets lichts op, en

vervolgens overhandigde [en gaf] ik het (54.27—28). Somtijds, doch zeldzamer,

treft men dezelfde constructie aan als de woorden geen synonieme beteekenis

hebben : ede-ra weha ro mbeï kai taraku ede, daarop nam zij de buks en gal die

(25.24); ede-ra tjuwa nernba ro dula mena kai-na di uma-na, daarop maakte

ieder zijn sembah en keerde naar huis terug (65.40); ede-ra tjola ro waa kai-na

di uma-na, daarop betaalden zij het en brachten het naar huis (54.25).

Wanneer de constructie eene samenstelling van het werkwoord met kai

eischt en kai terstond daarop als zelfstandige praep. zou moeten optreden,

wordt kai slechts éénmaal uitgedrukt: ede-ra ao dja kai rera ba doü mpanga,

daarop nam de dief (het) met de tong aan (41.29, vgl. ibid. reg. 26: ao-ku

ba nggömi kai rera-mu); ede-ra kabe sa-buwa-buwa kai ladio sampari-tia.
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daarop haakte hij (hen) één voor één met het heft van zijne kris aan

(19.58—59, vgl. 18.29); ede-ra siwe ro sangdme kai nggdhi ro eli mataho,

daarop vleide hij haar met mooie woorden (70.58). Men kan hier ook de

gewone constructie bezigen door in plaats van de afzonderlijke praepositie

kai, de synoniemen labo of ba te gebruiken. Ook indien een verbaal woord

reeds met kai is samengesteld en de constructie nog eens kai zoude vereischen

wordt het slechts éénmaal uitgedrukt: na-weha-ra hadju, ede-ra lambo kai-na

wei-na ede, hij nam (een stuk) hout, en vervolgens sloeg hij zijne vrouw

(daarmede, 52.12, als finiete zin geconstrueerd, zoude het laatste luiden: na-lambo

kai-ku wei-na, vgl. § 117); ede-ra tangara kai-na ana-na ede Maharadja Kurma,

daarop noemde hij zijn zoon M. K. (62.26, vgl. de vorige §).

§ 159. Hel subst. ontstaan door de samenstelling van kai met een verbaal subst.

komt eene enkele maal in een meer concrete beteekenis voor en wel dan,

wanneer kai gelijk aan di is, in welk geval zij beteekenen kunnen : de plaats,

waar hetgeen het werkwoord voorstelt, geschiedt of geschieden moet of kan:

malao lalo aka nggeè-kai bada, doorgaande naar de woonplaats van den

neushoorn (56.18); la-weha-ku oi dei nanga mantjanga èse, tjampo awa-na,

ampo ta weha-ku oi di fjampo-kai-na kai ngamo, gij neemt water uit eene

rivier, die in den bovenloop verlakt is, terwijl zij zich in den benedenloop

vereenigt, gij neemt het water met een schepper op de plaats, waar (de

takken) zich vereenigen (5.24—25). Voorts worden in de teksten nog

aangetroffen: lewa-kai, slagveld (15.5) en maru-kai, slaapstede, bed (4.42, 5.10).

Evenwel worden deze subst. op bovengenoemde wijze in het Bim.

slechts zelden gebezigd. Meestal wordt hidi (plaats), (bijv. hidi nggeè kai,

62.5) of wel een ander subst. dat eene plaats aanduidt (bijv. sera lewa kat,

veld, waar men strijdt, slagveld, 82.10) er voorgevoegd. De beteekenis van

plaats enz. welke deze woorden hebben, is dan ook ontstaan, door verzwijging

van hidi of een dergelijk woord. Die subst. welke meer een geraad aanduiden

als : maru-kai (door de Bim. verklaard als : marakani ndai mam kai, geraad

om in te slapen), katufe-kai, kwispedoor, plegen meer zelfstandig gebruikt te

worden, wat wel aan de lengte der uitdrukking is toe te schrijven.

Omtrent de subst. waar kai op hel instrument of de oorzaak wijst, is

alleen op te merken, dat tjumpu-kai (van tjumpu, eindigen, finiri) dikwijls

geheel in de beteekenis van tjumpu als subst., gebezigd wordt, bijv. tjumpu-

kai-na mpama (55.2, 61.21) = tjumpu-na mpdma (bijv. 49.55), einde van

een verhaal; watu fampuu-mpuu-na saraka tjumpu-kai-na, van het begin tot

aan het einde (bijv. 58.55—54), en als adverb. tjumpu-kai-na, ten slotte,

bijv. 98.2, 104.52, enz. Naar analogie van dit tjumpu-kai moet waü kai-ra

(van waü-ra, vgl. § 77) afloop, of als absolutivum: na afloop, (102.1) gevormd

zijn, het wordt ook als bijwoord, geheel synoniem met tjumpu-kai-na gebezigd,

bijv. 85.58. In dezelfde beteekenis komt voor: dri-dri-kai-na (105.58), waarvan

het grondwoord niet meer in gebruik is, vgl§ 21.
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§ 140. Zelden wordt kai samengesteld met een woord, dat niet oorspronkelijk

verbale beteekenis heeft, en waar dit geschiedt, zijn deze woorden als

intransitieven werkwoorden te beschouwen, vgl. § 257. Zoo ontstaat uit

het oorspronkelijk subst. sangadji, vorst, sangadji kai, »dat, waardoor men

vorst is", bijv. peda sangadji kai, het zwaard, waardoor men vorst is, het

rijkszwaard (19.53). Eene afleiding van bune (hoe?) met kai treft men aan

in de uitdrukking: wati mpa bune kai-na, het doet er niets toe (12.10—9. v. o.)

;

waarin bune eigenlijk staat voor: bune-bune, hoe ook, terwijl na wati, wdra

verzwegen is (vgl. § 266); zoodat de uitdrukking letterlijk beteekent: er is

niets, waardoor het hoe ook wordt. Van wati-pu, nog niet, komt wati kai-pu,

vgl. § 157. Van het samengestelde telwoord duwa mbuwa, twee, treft men

eene samenstelling met kai in den volgenden zin aan: bune-ku da duwa

mbuwa kai-na sa-nai labo mböto weki lamada döho mangdha, hoe zouden (de

buffels) niet twee stuks per dag zijn, terwijl veel zijn onze personen, die

eten? (hoe zouden wij niet twee buffels per dag eten, daar wij met ons

velen zijn? 29.18). Vooral echter wordt de samenstelling na kai met een

telwoord gebezigd in uitdrukkingen als: duwa {mbuwa of ori) kai-na, tolu

[mbuwa of ori) kai-na, enz.: dat, waardoor het twee is of wordt, ten tweede;

dat, waardoor het drie is of wordt, ten derde, enz., vgl. N°. II en III, der

teksten passim.

Aanm. I. Naast den vorm duwa (mbuwa of ori) kai-na, enz. treft men ook aan: makaduwa (mbuwa

of ori) kai-na, enz. (bijv. N°. V der teksten). Aan het prefix ma kan hier niet gedacht

worden, want om van andere redenen te zwijgen, zoude men, indien ma hier werkelijk het

in § 43 vlg. behandelde prefix ware ook kunnen zeggen: maduwa kai-na, wat nooit aan-

getroffen wordt en door de Bim. ook als verkeerd beschouwd wordt. De tweede vorm

bevat daarentegen steeds ma. Men zal daarom wel in, dezen vorm het o. a. nog in het Mak.

en Bug. voorkomende prefix maka moeten aannemen, terwijl de samenstelling met kai naar

analogie van den eersten vorm gevormd is.

Aanm. II. Door de samenstelling van kai met een verbaal woord wordt in het Bim. hetzelfde uitgedrukt,

wat in talen als het Mal., Jav. enz. door de suffixen kan (ake, aken, enz.) en i, enz. wordt

te kennen gegeven, in zooverre deze respectievelijk instrumentale en locatieve werkwoorden

vormen, daargelaten dat het Bim. van de samenstelling meestal alleen bij nominale vormen

gebruik maakt. In de talen van Noord-Celebes, in de Philippijnsche talen, enz. worden de

instrumentale werkwoorden gevormd door middel van een prefix i. Datzelfde prefix vormt

in sommige dezer talen ook nominale afleidingen, welke kunnen beteekenen: dat, waarmede

iets geschiedt, bijv. Iban. ipamutul, dat, waarmede onthalsd wordt; dat, waarom iets geschiedt,

Iban. ipabbalot, waarom geranseld wordt (vgl. boven § 124) ; de wijze hoe iets geschiedt,

Iban. ilalakad, gewone wijze van gaan, Fidji. idola-dola, wijze van openen (vgl. het gebruik

van het subst. met kai na bune, hoe? § 125); tevens kan datzelfde prefix uitdrukkende tijd

waarop, bijv. Iloco. idadatëng, tijd van komen en de plaats waar, Fidji. itutu, plaats om te

staan (vgl. Kern, de Fidjitaal, enz. pag. 53 vlg.) voorts vergelijke men den vorm der rang-

getallen: Tag. ikalud; Bis. ikaduha; Iban. ikarua, Fidji. ikarua, enz. De functiën, welke

kai in samenstelling in het Bim. vervult, kunnen dus in het algemeen in de verwante talen

ook door een en hetzelfde prefix worden uitgedrukt, zij het dan ook, dat niet alle

heteekenissen in één taal voorkomen. Voorts vergelijke men het Sund. suffix an (= Jav.

Mal. i) en het Bal. Mak. en Bug. ang (= Mal. kan).

De oorspronkelijke beteekenis van kai weet ik niet met zekerheid te bepalen. De om-

VEHH. BAT. GEN. XLVIII. 12
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standigheid, dat de praepos. dikwijls met het prefix ma gebezigd wordt (vgl. § 60), zou

doen vermoeden, dat de beteekenis oorspronkelijk verbaal was, zoodat ma een overblijfsel is

uit den tijd, toen dit ook nog gevoeld werd. Wellicht is kai in verband te brengen met

kani, in beteekenis gelijk het Mal. pakei, zoodat makai dus gelijk zou zijn aan een Jav.

ngganggo, Sund. make, welke woorden eveneens als praepositie gebezigd worden; kani zou

dan op dezelfde wijze tot kai moeien geworden zijn, als ndadi tol nclai. Dat kai nu tevens

dient om den localief aan te duiden, zou dan verklaard kunnen worden door aan te nemen,

dat de praep. di oorspronkelijk ook in het Bim., evenals de aequivalenten van dit woord in

de verwante talen (i, ing, ri), gebezigd kon worden om den instrumentalis uit te drukken,

en kai (makai) dus in deze beteekenis daarmede synoniem zijnde, bij het verloren gaan van

de eigen beteekenis, ook voor di, als teeken van den locatief, in gebruik is gekomen.

LABO.

§141. De praepositie labo kan op dezelfde wijze als kai samenstellingen vormen

met verbale woorden. In de tegenwoordige taal heeft labo als praepositie

meer dan ééne beteekenis : het kan o. a. den instrumentaal en den datief

aanduiden; in samenstelling wordt het evenwel alleen gebezigd in de beteekenis

van : met = te zamen met, in gezelschap van, welke beteekenis, blijkens de

samenstelling doü-labo, volgeling, metgezel, en den zin, die het woord als

voegwoord heeft: benevens, en", wel de meest oorsponkelijke zal zijn.

Deze samenstelling kan plaats hebben bij actieve constructie: nde pala

wati-ra ntumbu labo-na Maharadja Kurma, maar zij ontmoeten M. K. niet

(68.29, voor ntumbu-na labo, vgl. Mal. bertëmu dëngan) ; mustahil kidi labo-na

makalai, het is onmogelijk, dat Hij (God) slaat (bestaat, is) te zamen met

een ander (6.4. v. o); na-nljdra-ntjau labo-ku sa-mena-na mabou, Hij verschilt

van het nieuwe (= het geschapene, 6.6. v. o. Men merke het nadrukswoord

ku op, dat in den indicatief bij eigenlijke werkwoorden alleen na die met

transitieve beteekenis voorkomt, terwijl ntjdra-tjau op zichzelf intransitief is).

Het subst. waarop labo belrekking heeft, kan ook voorafgaan, in dat geval

is de samenstelling met het verbale woord noodzakelijk, evenals bij die met

kai, vgl. § 117 en § 129: ntoi waü-du kau-na ngupa ba ina-ku doü makambera

ro katjdru, ampo ake ntumbu labo-ku, lang heeft mijne moeder bevolen een vriende-

lijk en aangenaam mensch te zoeken, nu eerst ontmoet ik hem (32.40—41);

na-nljdra-ntjau labo-ku sa-mena-na mabou, mustahil sama labo-na, Hij verschilt

van al het geschapene, het is onmogelijk dat Hij gelijk daarmede is (6.6— 5 v. o.);

mandede walt ana ro wei doü ai-na lao-mu djina labo, en voorts met de

dochters en vrouwen van anderen pleegt geen overspel (50.4—5).

Door samenstelling met labo, evenals met kai, worden ook de oorspronkelijk

intransit. werkwoorden transitief, en kunnen dus ook in het passief gebezigd

worden: tjoü rnai labo-mu ake, wie is het met wien gij hier komt (met wien

komt gij hier? 45.41); wdra sa-buwa doü ra-lampa labo aka-n de, daar was
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een man, met wien (ik) zoo even geloopen heb (43.5); wati wara ndai ntewi

ro kasama labo kai, er is niets waarmede (God) te vergelijken en gelijk te

stellen is (6.5. v. o.). Dit laatste voorbeeld bevat eene eigenaardige samenvoeging

van labo en kai. Eigenlijk behoort kai alleen bij ntjewi (vgl. bijv. 92.33;

56.34; 23.24) en labo bij kasama (vgl. sama labo-na, 6.5. v. o.), maar nu

zijn de beide, door ro verbonden, verbale woorden als één geheel behandeld,

gelijk dikwijls geschiedt, vgl. boven § 138, en daardoor zijn beide praeposities

in samenstelling er achter gevoegd; kai staat het laatste, dewijl het ook

anders steeds de laatste plaats in eene samenstelling inneemt, vgl. boven

§ 117 en % 142.

Bij deze samenstellingen met labo is evenwel in het oog te houden, dat

labo ook op de wijze van een adverbium, dus zonder de rectie van het

werkwoord te veranderen, met een verbaal woord kan samengesteld worden,

labo is dan te vertalen door: tevens, en daarbij, bijv. na-èda mena-du pala

ndai kali na-waü-ra lósa watu kuru besi. na-waü-ra safangga labo djenggo-na

malanta ede, zij zagen allen, dat de kali uit de ijzeren kooi gekomen was,

(terwijl) zijn witte baard daarbij geheel verward was (49.21); na-kau-ku

dodo labo taraku, zij hebben (mij) bevolen tevens eene buks te vragen (25.22).

WEYA.

142. Weya komt in de tegenwoordige taal alleen voor in samenstelling met

woorden van verbale beteekenis. Het geeft te kennen de betrekking, welke

wij door den datief uitdrukken, dus de persoon (zeldzamer de zaak), die het

verwijderd object eener handeling is, alsook dat, wat het werkwoord voorstelt,

ten voordeele of nadeele van een persoon, zeldzamer van eene zaak, geschiedt

;

uit de hier beneden volgende voorbeelden zal blijken, dat het zoowel met het

verbum finitum als met de verbale substantieven in samenstelling gebezigd

wordt ; voorts dat het, indien het verbale woord met adverbia is samengesteld,

vgl. boven § 117 en § 259, vlg., na deze geplaatst wordt, doch vóór kai,

indien de zin of constructie eene samenstelling met dat woord vereischt. In

tegenstelling met kai en labo treedt het subst., waarop weya betrekking

heeft, bijna nooit als subject van de passieve vormen op, vgl. § 145.

143. Omtrent het spraakgebruik van de met weya samengestelde vormen is het

volgende op te merken. In de eerste plaats kan weya belrekking hebben op

een volgend vnw. of subst. Voorb. lao ou weya-pu nahu, ga (hem) voor mij

roepen (23.20); ta-kaambi weya-pu lamada isu ro bore, maak voor mij gereed

dat, waarmede het hoofd gewasschen en het lichaam ingesmeerd wordt

(77.5—6); lao ngupa weya-pu nahu nasi mantau djenggo, ga voor mij een vogel
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mei een baard zoeken (46.11); ra-rongga-ra kananu sangadji Indar-Anggasa

ma/cau ngupa doü mamada nowa neè maliyo weya ana-na duwa-n ede ruu-na,

na-taho ro iha, het viel vorst I. A. in om wichelaars te laten zoeken om
voor zijne beide kinderen te zien of hun lot goed of slecht zou zijn (64.1—2);

malai-na-sa ina makalösa weya tula-na doü malao tonggu-na kapa-mu ede,

maar (hun) moeder was het, die voor (ten opzichte van) hen, die uw schip

waren gaan bewaken, het hoofd uit (haar kamer) stak (61.9); dalïl ndai

maluru weya-ta wdra-na Allah ta'dla, een gids om ons het bestaan van God

te toonen (97.2); ku-sanggapi weya-ku (vgl. beneden § 145) edi toi-m ake

neè waa weya-ku ina-ku, ik zal u de toonen afklemmen om die voor mijne

moeder mede te brengen (18 24—25). Soms vindt men weya ook pleonaslisch

tegelijk met di gebezigd: ndadi na-kalondo weya-du bdla di sangadji ede, Hij

deed nederdalen ten opzichte van (hij zond) den vorst eene ramp (58.11);

na-öto weya-du ba doü malanda oi ani labo mina di doü matapa, de koopman

in honing en olie bracht den kluizenaar een geschenk (80.10. v. o.). Uit-

gezonderd in dit laatste geval, volgt gewoonlijk het woord, waarop weya

betrekking heeft, terstond na het werkwoord, hoewel dit, gelijk uit de voorbeelden

blijkt, niet bepaald noodzakelijk is. Op deze wijze wordt weya vooral

gebezigd om den dalivum commodi et incommodi uit te drukken, dus die,

welken wij met »voor" kunnen omschrijven, terwijl die, welken wij met »aan"

omschrijven, gewoonlijk door praeposities (labo of di) wordt uilgedrukt. Na

een actieven vorm met ndai wordt weya wel verzwegen, indien het indirect

object een persoonlijk voornaamwoord is, dewijl dit in den verkorten vorm

aan het verbale woord gehecht kan worden: ndai makapadja-la hidi di rade,

om voor ons de plaats in het graf breed te doen zijn (11.38); ndai makarötji-ta

lampa, om voor ons snel te doen zijn den gang, enz. (11.42).

§ 144. Dikwijls wordt het indirect object, waarop weya betrekking heeft, verzwegen

en moet het uit den zin opgemaakt worden: nggdhi kai ba ruma-t: lao hade

weya-pu la Dadju, de vorst zeide daarop: gaat Dadju voor (mij) dooden

(19.26); nggdhi kai ba ruma-t: lao waa weya-pu pabule, de vorst zeide daarop

:

haalt (mij) een draagstoel (74.27); malai-na-sa kani-kani ndai raho-n ede waa

weya-pu ba nggömi, maar de kleed ingslukken, om welke zij gevraagd hebben,

neemt gij die voor (hen) mede (25.16—17); wdra sa-buwa ana sangadji

manggeè di ade löko kiyu ede, lao weha-pu róo, rase weya-pu di asa kiyu ede,

er is een koningszoon in den buik van dien haai, ga bladen halen, en steek

die voor (dien prins) in den bek van den haai (71.11—12); mai ndai anakoda

maneè luu udja di ade bili, na-bonlo weya-du ntjai ba wei-na, toen de scheeps-

kapitein zelf kwam en ook in de kamer wilde gaan, sloot zijne vrouw

(hem) de deur (72.16— 17); ndadi na-tjiru weya-du karedo, kaluu weya-du

di asa-na, daarop schepte zij voor (hem) de pap op, en deed het (hem) in

zijn mond ingaan (66.28); na-maü sara lao rahi-na, na-kaambi weya-du oi di

tjere, als haar man was heengegaan, maakte zij water voor (hem) in den
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ketel gereed (50.13); ede-ra ou ro rödjo kai ba ompu kau nee ro donggo

weya-du oi di tjere, daarop riep de oude man (hem) en sprak (hem) aan,

om boven (in huis) te komen, en reikte (hem) water in een ketel toe (44.35)

;

nahu ake waü-ra hina ba fitena ba doü, na-nggdhi weya-ku, enz., mij heeft

men met lasterlijke praatjes getroffen (bedrogen), men zeide mij, enz. (76.33);

ndadi na-nuntu lala mena weya-du sa-mena-na lampa rawi-na Maharadja Kurma,

aldus verhaalde zij (hem) in geregelde volgorde al de lotgevallen van M. K.

(74.1); ede-ra nee kai-na dóho, ede-ra lösa kai wei sangadji Ana-ana malosa

wira weya dipi umpu, daarop ging (de kali) naar boven (in huis) en zette

zich ; daarop kwam de vrouw van vorst A. a. uit (haar kamer) en spreidde

een gezoomde mat voor (hem) uit (46.58); bune sanlika ra-hadjal-mu ku-sanggu

mpa kau ndawi weya pande, wat nu betreft wat gij noodig hebt, ik neem

op mij (het) een werkman voor (u) te laten maken (62.40—41); taho póda

mpa mbako weya-ta böngi makalai, het best is maar »uw koken voor hem

van andere rijst" (dat gij andere rijst voor hem kookt, 43.12— 13); nggdra

na-möda-sa djdra rangga ede, ntaa na-wdra mpara djdra rangga doü makalai

di ade-na ede, wati waü weha weya ba doü mantau djdra mamöda ede, indien

de hengst verloren gaat, en er ook een hengst van een ander bij geweest

is, dan kan de eigenaar van het verloren paard het (hem, nam, den ander)

niet nemen (ontnemen, 15.3—4; uit de laatste voorbeelden blijkt, dat zoo

het werkwoord den vorm van een subst. aanneemt, zoowel het direct als het

indirect object verzwegen kan worden, wanneer zij bij ons door een persoonlijk

voornw. worden uitgedrukt) ; raka-pu di lawa, raho kai-na hengga ntjai

ede-ra hengga weya kai ntjai, toen zij aan de poort kwam, vroeg

zij de deur te openen daarop opende jnen (haar) de deur (57.4—5)

;

ede-ra nuntu weya kai-na, daarop verhaalde hij hem (36.12); mundo mpara

mada-na, ntanda batu-na dei raa ram rampa weya ba doü, hunne oogen zijn

wijd geopend, terwijl zij hunne werken nazien, welke (of waarvan de vrucht)

hun door anderen ontroofd wordt (84.6— 7); ede-ra kau waa kalei kai aka

uma ra-kaambi weya, vervolgens beval hij (den vorst) naar een voor (hem)

gereedgemaakt huis te dragen (59 28).

Waar wij den datief met »aan" kunnen omschrijven, kan in plaats van weya

ook kai gebezigd worden, vgl. § 135. Op 36.30, leest men: na-nuntu weya

kai-du (hij verhaalde hem) waarin dus een van beide overtollig is.

nm. Een enkele maal wordt weya wel eens gebezigd om een verzwegen persoon na een werkwoord,

dat den persoon gewoonlijk tot direct object heeft, aan te duiden: kapo mai döho-ra simi

ro daro inga weya di ade kola ake, komt dus allen en duikt en zoekt in dezen vijver om
mij te helpen (53.30, vgl. inga sa-waü-waü-pu nahu, help mij zooveel gij kunt, 36.27);

wdra pöda hadjal lamada ake, ta-sa-waü-waü karaka weya ba ita, ik heb werkelijk iets

noodig, doet gij zooveel mogelijk uw best, dat ik dit verkrijg, (50.19—20).

145. Zeer vaak wordt weya voorts gebezigd, wanneer een subst. of persoonlijk

voornw., dat naar den zin als belanghebbend object kan beschouwd worden,

in genitief— betrekking staat tot het direct object. Voorb. nenli toiweya-pu
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djdra nahu ake, houdt dit mijn paard even voor mij vast! (26.5); runtju

mena weya-pu sa-mena-mena-n kani-kani-n, trekt hen al hunne kleederen uit,

(64.32) ; na-kangampu weya-du raa-ntjdra-mu, hij vergeeft u uwe schuld

(19.37); waü-du hengga weya nljai kuru-mu ba hawo ro ninu ruma-ta, Zijne

Majesteit de vorst heeft u de deur uwer kooi geopend (49.19); ede-ra

kangampu weya kai raa ntjdra-na, daarop vergaf (hij) hem zijne

schuld (61.16). Omtrent bovenstaande voorbeelden, waarin ook wij den

datief of de omschrijving daarvan met »voor" bezigen, te zamen met het

bezittelijke voornw., is op te merken, dat het Bim. alleen den genitief van

het voornw. bezigt; wordt het belanghebbend object evenwel door een subst.

uitgedrukt, zoo kan dit ook na het verbum met weya en voor het direct

object, wat dan nog met den genitief van het pers. voornw. v. d. 3den pers.

(na) voorzien is, geplaatst worden, (een voorbeeld hiervan vindt men boven

§ 143) of wel na het object met na en ingeleid door di, bijv. tiyo weya-pu

ruu-na mataho ro ruu-na maiha di ana-ku duwa-na ake, zie voor mijne beide

kinderen, »hun geluk of ongeluk" (of hun lot gelukkig of ongelukkig zal

zijn, 64.13). Voorts wordt weya gebezigd, wanneer het op bovengenoemde

wijze bepaalde direct object beteekent of het lichaam, of een gedeelte daarvan

(ook in overdrachtelijke beteekenis, als dikwijls ode, hart of wel wat als een

aanhoorigheid van het lichaam kan beschouwd worden, als bijv. de stem)

:

ede-ra tuu kai rahi-na malao dama weya weki-na, daarop stond haar man op

om haar het lichaam te bevoelen (om haar lichaam) te bevoelen (52.8);

hukum-na doü daa mangawa sambeya ede, dompo weya-ku wöo-na, hukum-na

doü raa manöno luwa, lambo weya-ku loki-na, de straf van hen, die niet

willen bidden is: men snijde hen den hals af, de straf voor hen, die palmwijn

gedronken hebben is : men sla hen het achterste (men sla hen op het achterste

86.28 en 29), waü-du peso-peso-na mada-n mantanda weya pdhu wei sangadji

Ana-ana, hij wendde zijne oogen volstrekt niet af van het aanzien van hel

gelaat van de vrouw van vorst A. a. (46.1); nasi mangemo na-dengga makadeè

weya eli wai-ku marawa, een vliegende vogel houdt op, luisterende naar de

stem van mijne grootmoeder als zij zingt (69.22); ba supu nee ngaha weya

ade-na ba nggömi, om reden van uw willen (dewijl gij wilt) zijn hart eten

(36.21); ku-ngdha sipa-sipa weya-ku sarumbu-na, ik zal zijn lichaam verscheuren

en eten (37.39); ai-na katoi weya ade-na, maak hun het hart niet klein

(ontmoedig hen niet, 13.5); mandinga labo waü-du boru kakóla mena weya

gendimada-na, met het geheel kaalgeschoren hebben van de wenkbrauwen, terwijl

(zij) hen de wenkbrauwen geheel kaal afgeschoren hadden, 48.37—38). Ook

in bovenstaande voorbeelden kunnen wij weya meestal door den datief ofwel

door een accusatief van den persoon, terwijl de zaak door een of ander

voorzetsel ingeleid wordt, weergeven; het Bim. bezigt het evenwel in het

geval in den aanvang van deze § genoemd, ook dikwijls waar ons taalgebruik

dit niet medebrengt: ta-waü mpudu ngaha weya pala ana lamada, gij hebt
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dan (mij, ten mijnen nadeele) mijn kind opgegeten (3.13); na-waü mpudu

made lelo ana lamada ra-hade weya ba sahada marimba; mijn kind was

verpletterd, (mij, ten mijnen nadeele) gedood door den buffel (20.27—28);

pala na-tarima weya-du dowa-n ede ba ruma Allah ta'dla, God verhoorde zijn

gebed (58.21); bune sanlika ra-neè-n ede ku-larima weya-du ba nami döho,

wat betreft het door hem gewilde, wij nemen het aan (berusten er in,

78.42; uit dit voorbeeld blijkt, dat het object ook kan voorafgaan), mu-kaiha-ku

mpa ade-mu nggömi ba rungka weya nafasu-mu, gij bedroeft u, dewijl men

uwe hartstochten afbreekt, (dewijl men u tegengaat in uwe hartstochten,

88.10. v. o.); kombi-kombi wdra èda angi-na labo wai raa-mawaa weya pöo-na

aka-n ede, wellicht zoude hij de oude vrouw nog ontmoeten, welke zijn

(met geld gevuld) stuk bamboe mede genomen had (of hem ontdragen had,

24.37—38); kasi-ra ade-mu makaada weya ana-ku ede, wees zoo goed om

mijn kind tot slaaf te maken (d. w. z. als schoonzoon aan te nemen, 27.3)

;

mu-kapóro-ro ba supu landa kampoi weya sdhe-mu ede, zijt gij boos, omdat

(ik) uwe buffels (ten uwen nadeele) al te maal verkocht heb? (30.11). Men

merke voorts op het gebruik van weya na woorden als: èda, zien, ringa,

hooren, (behalve het reeds behandelde geval als het direct object, een deel

van het lichaam, enz. voorstelt): rawi doü mpa mandai èda weya-mu pala

ntjdra-na, nira-pu rawi ndai-mu-sa manfjdra wati pala èda-na (na voor het rijm

in plaats van mu), van de handelingen van anderen wordt door u (ten hunnen

opzichte, tot hun nadeel) het verkeerde gezien (hoe anderen verkeerd handelen

ziet gij), uwe eigene verkeerde handelingen ziet gij niet (86.16 en 17); labo

tjuwa hdri linti mpa duwa-na labo wei maèda weya rawi ruma sangadji, hij

en zijne vrouw schaterden beiden maar van het lachen, toen zij de handelwijze

van den vorst (ten zijnen opzichte tot zijn nadeel) zagen (toen zij zagen boe

de vorst zich gedroeg, 48.36— 37); wati-du waü-na teè ade-na Maharadja

Kurma makasi ade maèda weya ndra ro sdra wai ro ompu ede, M. K. kon

zich niet meer bedwingen uit medelijden, toen hij zag hoe de oude man

en vrouw zich gedroegen (76.41) ; sa-mena-na doü mantau uma maringa-na

nggdhi la Bango, wati-du wdra kapöro-na, malai-na-sa tjuwa-tjuwa hdri linti

maringa weya rawi la Bango mampanga, toen de bewoners van het huis

hoorden wat B. zeide, waren zij niet meer toornig, maar elk schaterde van

het lachen bij het hooren, hoe B. gehandeld had bij het stelen (34.32—34);

kadee weya-pu paiya-na ro kambata-na doü bae-mu, na-mambe-sa eli-na, enz.,

luister er naar hoe uwe vijanden juichen en schreeuwen: is hun geluid

zwak, enz. (12.4. v. o.).

Omtrent het in deze § behandelde is nog op te merken, dat weya hoewel

zeer veelvuldig gebezigd, toch in deze gevallen niet bepaald noodzakelijk is,

men treft ook zinnen aan als de volgende: nadonggo-du kamdla Maharadja

Kurma maramabu, enz. hij overhandigde aan M. K. zijn kumala-steen, welke

gevallen was (75.28) ; lao balunggu wdli-pu edi-na, gaat zijne voeten wederom
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binden (54.59); enz. Dat ook na èda, enz. het gebruik van weya niet

noodzakelijk is, blijkt uit de boven aangehaalde zinnen. Weya kan voorts

nooit gebezigd worden, indien den genitief van het voornw. achter het

direct object terugslaat op den agens. Men zegt dus: ku-sambele-ku wöo-ku

lamada, dan snijd ik mij den hals af (28.13, en niet ku-sambele weya-ku);

na-runlju-ku sapatu-na, hij trok zijne schoenen uit (42.36); zoo ook in de

voorbeelden boven: na-kaiha-ku ade-na en wali waü-na tee ade-na, vgl. ook

§ 214). Wanneer twee werkwoorden op elkander volgen, vindt men wel eens

weya achter het eerste gevoegd, hoewel het naar den zin bij het tweede

behoort, bijv. wati pöda ra-sangadja weya-ku hade ana-m ede, het is geheel

en al mijn voornemen niet geweest uw kind te dooden (20.21).

Aanm. Hel eenige voorbeeld mij bekend, waarin een passieve vorm met weya attributief wordt

toegekend aan liet subst., waarop weya betrekking beeft, is: indo kapo nggdhi kai rjasi

mangcmo: doii ra-waü weya rasa-na malao tako rasa makalai, wat nu een vliegende

vogel genoemd wordt, is iemand, wien (ten wiens nadeele) zijn land genomen is, die zijn

toevlucht neemt naar een ander land (13.34). Men kan bier ra-waü weya rasa-na niet als

een absolutivum in de beteekenis van: nadat zijn land genomen is, opvatten, vgl. § 67, al

komt bet in den zin op hetzelfde neer, dewijl de volgende attributieve bepaling niet van

het subst. kan gescheiden worden, dan door andere bepalingen van hetzelfde subst., indien

het aldus moet zijn, dan is voor malao tako te lezen: na-lao-ra tako, vgl. ibid. reg. 30.

§ 1 46. In de voorgaande § heeft weya steeds eene betrekking tot personen aangeduid.

Hoewel zeldzamer vindt men het in de eerste plaats ook wel gebezigd als

het indirect object een dier en nog zeldzamer, zoo het eene plant of levenloos

voorwerp voorstelt: ede-ra lao kai ndai-na kali malao kina weya rante djdra,

daarop ging de kali zelve zijn paard den ketting aandoen (53.11— 12); ndadi

na-api weya-du kèto-na ba hadju ra-bia ede, zoodat het gespleten hout den

staart (van den aap) vastklemde (80.21); nggdra edja sara ngena weya-ku

toro-na, wat de keladi betreft, men wachte het droog- zijn er van af (men

wachte tot hij droog is, 104.39); sdhe mandai kalösa-ta weya djèka-na, de

buffel, welken gij voor de zakat moet opbrengen (9.6. v. o.); saraka ana ra

wai-la mangdha weya fjoi-na, wali waü-na kampoi, tot onze kinderen en

kleinkinderen toe, als zij eten (leven) van de opbrengst ervan, kunnen zij het

niet opmaken (62.33—34) ; wali ndei tjii weya oi ntjidi-na, het water van

die rijst moet niet weggeworpen worden (3.33).

§ 147. Weya kan ook betrekking hebben op eene voorafgegane handeling, De

beteekenis is dan eigenlijk wederom » ten voordeele van", maar deze beteekenis

is zoodanig verzwakt, dat wij het kunnen vertolken met: tevens, daarbij.

Voorb. ta-kaluu mena-ku wunla hadju ede de ade rowa oi dei temba

ndei tau de rowa ede, ampo la-kaa weya-ku ilo UU, gij doet al die bloemen

in een pot water uit de put moet gij in dien pot doen en vervolgens

steekt gij daarbij (ten voordeele daarvan) eene kaars aan (4.41—42); ampo

ta-weha oi deï tune, la-batju weya-ku salawa tolu kali, dan neemt gij water

uit een vat, en gij spreekt daarbij driemaal een gebed uit (5.6); makento

mpara ba ede, na-waü mpara mami mena, ede-ra tjedo kai-na di ade pingga,
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sa-pingga sa-pdhu sapingga sa-pdhu, ampo na-wira weya-ku malanta, daarna,

loen alles gaar was, schepte zij (de spijzen) in schotels, elke soort in een

anderen schotel, en vervolgens spreidde zij daarbij wil goed uit (44.27—29).

Men vergelijke hierbij: ampo ta-wii-ku de kompe maru-kai-na, ampo ta-kaa

kai-ku ilo UU, vervolgens plaatst gij het ter zijde van zijn legerstede,

daarop steekt gij er eene kaars bij aan (5.9— 10); vgl. § 129, welke

constructie vrijwel hetzelfde uitdrukt, al ziet kai oorspronkelijk meer op de

plaats, weya op het belang.

§ 148. In de volgende voorbeelden vervangt weya de praepos. di na een kwalificatief

werkwoord, dat, naar den zin, in den comparatief staat: wali wdra maulu

weya ulu-na ro wati ward-na makento weya-na ndai tjumpu kai-na, er is niets

(of niemand) die vroeger is dan «zijn vroeg zijn" (dan Hij) en er is niets

(of niemand), die later is dan Hij, om het einde te zijn (niemand heeft vroeger

of zal later dan God bestaan, 6.10— 9. v. o.); ndawi-ku ndai malampa ulu weya

daha-la, gij maakt hen tot dezulken, die vóór uwe wapenen gaan (soort

technische term voor onderworpen bevolkingen, 13.20, vgl. ibid. reg. 37).

Blijkbaar heeft men hier weder met een geval te doen, waarin een woord

(in casu weya) dewijl het in eene bepaalde beteekenis met een ander (in

casu di, vgl. onder § 143) overeenstemt, ook voor het andere gebezigd wordt,

in eene beteekenis, welke het oorspronkelijk niet bezit.

Aanm. I. Behalve in bovenstaande beteekenis, komt in de teksten geen voorbeeld voor, waarin weya
met een intransitief werkwoord is samengesteld, uitgezonderd volgend: kapo ba supu

ndede-na mataho sara na-waü mpara taru-tehe, indo wdra weya mangawa kataho

(99.14—15). Waarop weya hier betrekking heeft is eigenlijk uit den zin niet op te maken,

desnoods zou het echter uit wat vooraf is gegaan, kunnen opgemaakt worden, en dus het

voornw. van den eersten pers. meerv. verzwegen zijn (vgl. de aangehaalde plaats). De

vertaling zou dan luiden: daardoor nu is, wat goed is, verkeerd geworden, er is niemand

voor ons, die het wil verbeteren. De beteekenis van wdra weya zou dan overeenkomen

met het Lat. est met den datief. Dat weya hier te verklaren zou zijn op de wijze, welke

besproken is in § 145, is niet waarschijnlijk, twee opeenvolgende werkwoorden, zooals daar

ter plaatse voorkomen, worden dikwijls als eene samenstelling behandeld, vgl. § 165, wat

niet het geval is met wdra en volgend als subject optredend deelw., vgl. ook de volgende

Aanm. Een ander intransitief werkwoord: sambeya is mij in samenstelling met weya

opgegeven in volgenden volzin : sa-mena-na 'dlim masambeya weya timba-na sjarif Hasan

welke de vertaling is van een Mal. segala 'dlim mënjëmbahjangkang mait Sj H.

Tevens kan hier opmerkzaam gemaakt worden op het gebruik, dat somtijds van weya na

lowa gemaakt wordt. Op 101.27—28 leest men: lodja-na lopi na-waü-ra ntjii ndambi

ripa-ripa, wati rbmo mpara mandai lowa weya nempa, de zeilen van het vaartuig, zijn

geheel en al in flarden gescheurd, zij kunnen in 't geheel niet meer gelapt worden. Men

zou hier weya nog kunnen opvatten als betrekking hebbende op lopi (schip) met de

constructie bedoeld in § 145, zoodat weya eigenujk bij nempa behoort. Eveneens zou in

het volgende: pdhu-na wati ndai lowa weya-ta sune kai matantu, het uiterlijk (der

vruchten, kunnen wij niet met zekerheid beschrijven (91.22), weya op na, wat wua (vrucht)

vervangt, kunnen slaan. Op 15.6—7 evenwel wordt gelezen: nggdra wdra-sa djdra ro

sdhe raa-haa ba lako, nggdra na-made-sa ro na-iha-sa ndadi da lowa weya-na kani,

enz., indien een paard of buffel door een hond gebeten is, en sterft of bederft (verminkt

raakt), zoodat het dier niet meer door hem (den eigenaar) gebruikt kan worden, enz. Hier
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kan weya niet op deze wijze verklaard worden, en is zelfs geen indirect object, vgl. hierbij

100.31 en 102.31. De oorzaak van dit gebruik na lowa is mij onbekend. Meestal vindt

men evenwel het woord zonder weya; bij het synonieme waü heb ik het nooit ontmoet.

Aanm. II. Als afzonderlijk woord komt weya in de hedendaagsche taal niet voor; wel leest men op

104.1—3: indo kapo ma'dnd jatim ede duwa ori: sa-buwa ana jatim daa mawdra ngdha

ro kani; ama-na-lji weya mawdra ina-na wati, ede-i sa-buwa udja pala, wat wel niet

anders kan beteekenen dan: de beteekenis van jatim (wees) is tweeërlei (wat eigenlijk

niet voor jatim, maar voor het Bim. aequivalent kasipdhu geldt), de één is hij, die geen

voedsel of kleeren heeft; zijn vader is er, zijne moeder niet, (die wel een vader, maar geen

moeder heeft), is de andere nu Deze constructie is wellicht te vergelijken met: nggömi

mena ndai maparenta-na voor nggömi maparenta mena-na (gij zult ze allen beheerschen),

vgl. § 268, zoodal weya als een adverbium, dat gewoonlijk in samenstelling met een werkwoord

beschouwd zou kunnen zijn. Omtrent wdra weya zie men de vorige Aanm. Oorspronkelijk

zal weya wel een voorzetsel geweest zijn, vgl. het Bul. wiya, Saw. wiye (aan).

DE IN ONBRUIK GERAAKTE PREFIXEN.

§ 149. Onder den taalschat van het Bim. komen verscheidene woorden voor, welke

nog een of ander prefix bevatten als overblijfsel van een vroegeren toestand.

De waarde van sommige dezer prefixen wordt nog min of meer gevoeld;

alle komen eehter daarin overeen, dat er geen nieuwe woorden mede gevormd

kunnen worden en zij dus als dood te beschouwen zijn. De voornaamste

daarvan zullen hier beneden besproken worden.

§ 150. Ka. Behalve het in § 34, vlg. behandelde prefix ka, bezit het Bim. meerdere

gelijkluidende doode prefixen. In de eerste plaats treft men een prefix aan,

evenals in de verwante talen, zoowel bij de benamingen van planten en

dieren als bij andere subst. van concrete beteekenis. Eenige voorbeelden van

woorden, waarin het Bim. dit prefix heeft, terwijl verwante talen het missen,

zijn: kapantja, Mal. patjar (soort plant); kapala, Mal. pala (muskaatnoot);

kampodu, Sasak. petu (tortelduif); karifa, Sasak. lepang (kikvorsen); kababu,

Oud-Mak. Bug. babü (baadje); kadódo, Mal. dodol (soort gebak); kadjudji,

Mal. djudi (soort spel); Bat. djudji (spel); kalubu (asch, stof); Mal. lebu

(slof); kamaa, Mal. bara, Jav. wawa en mawa (gloeiende kool); kaua, Mal.

wrat (ader).

Somtijds wordt ka nog door een neusklank gesloten, vgl. het bovengenoemde

kamaa en kantjowa (kuil), Mak. kalobang, vgl. § 22, vgl. ook Mal. kemuntjak =
puntjak.

Het is evenwel niet zeker of ka hier steeds oorspronkelijk is, daar de k

als beginletter van de derde lettergreep van achteren zeer goed in de plaats

van een anderen medeklinker kan gekomen zijn (vgl. v. d. Tuuk, Tobasche

Spraakk. § 22), zoo bijv. in kantonga uit het Mak. tontongang (venster), vgl.

ook karumpa, Jav. tèrumpah; kampadja, Sund. papaya; kampudja, Mal.
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lampuyang. Omgekeerd is het ook mogelijk, dat het prefix ka vervat is in

woorden, die nu met een anderen medeklinker beginnen.

Een substantiefvormend prefix ka schijnt voorts vervat te zijn in kangampu,

Mal. ampun, ofschoon het woord thans ook als verbum gebezigd wordt.

Evenwel zou èn de neusklank na ka èn het spraakgebruik der verwante talen

er eerder toe leiden om dezen vorm als uit pangampu ontstaan, te beschouwen,

dan om in ka het, vooral in het Daj. en Sund. (als ook in het Mak. in de

afgeleide vormen) nog zeer gebruikelijke prefix tot vorming van abstracte

subst. te zien, ofschoon de neusklank met een beroep op een Jav. vorm als

di-ngapura voor di-apura, of door hem als uit ngg ontstaan, te beschouwen

(vgl. § 19 en sanggili onder § 16) zou verklaard kunnen worden. Het is

evenwel niet onmogelijk, dat hel Bim. vroeger een prefix ka, al of niet door

een neusklank gesloten, gekend heeft om dat aan te duiden, wat eene taal, als het

Jav. door pa met een neusklank te kennen geeft, evenals het 't causativum door

ka, in plaats van het meer gebruikelijke pa vormt. Het is toch niet het prefix,

dat bij het verbale subst. de grammaticale waarde bepaalt, maar deze ligt in het

grondwoord zelve, gelijk ten duidelijkste blijkt uit talen, als het Bim. Het

prefix dient dus slechts om de grammaticale functie nader te specialiceeren.

Naast kangampu wordt kapapa in dezelfde beteekenis aangetroffen, waarmede

waarschijnlijk Mak. popporó, pamopporó te vergelijken is, (vgl. § 11). Nog

kan hier bijgevoegd worden kabantja (bespotten), Sund. njampah, vgl. Jav.

tjampah, en ook kalei= lei, aantoonen, onderrichten (vgl. § 9), wel geeft de

vorm in 't Kólosch hateï eenige moeielijkheid, dewijl de k van de prefixen

ka niet h plegen te worden, doch dit kan aan het onkenbaar worden te

wijten zijn. Ook nog bij andere woorden kan ka wellicht als substantief-

vormend prefix beschouwd worden, zij zijn echter alle tevens als werkwoord

in gebruik, terwijl de beteekenis van het grondwoord of hun vorm in andere

talen, mij niet voldoende bekend zijn. Zoodanige woorden zijn o. a. kasaro

en kambowa (wensch, wenschen); vgl. Sumba. mbusang? katjai (meening,

meenen); kananu (gedachte, denken), Sumba. kenandi; katjihi (denken, verstand,

vgl. Jav. surup, Krama en Bal. serep of wel van Bim. tjihi, tot maat nemen,

vgl. de beteekenissen van Jav. andugd en Bal. ngukurï); enz. Bij enkele

dezer subst. doet de functie van ka meer aan die van het prefix in woorden

als het Mal. kahendak; Daj. kaharati; enz., denken.

Een meer verbaal karakter draagt ka in de eerste plaats in woorden als:

kanggado, bewegen of schudden (intr.), zich bewegen of schudden (waarnaast:

kado, iets bewegen of schudden); kangginda, zich schudden (kinda, iets

schudden), waarbij te vergelijken zijn: kandindo en kangganti, welke beide

bewegen (intr.), zich bewegen, beteekenen. Voorts kanlero, hangen (intr.),

terwijl tero »iets ophangen" beteekent; kambeyo = tarambeyo (vgl. § 151),

afhangen; kanteya (Mak. dterd Jav. atap), eene oprisping hebben; kakila

schitteren (Mal. berkilat, Jav. kumilat, Bug. tjarilakild), waarbij te vergelijken
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zijn de synoniemen : kakiti, kantjilo, kantjindo, schitteren, glinsteren ; kakida,

huiveren (Mal. gumëtar of tërkëlar); kataru-tebe, droppelen, als druppels

uitloopen (het laatste gedeelte van het woord is: tebe, droppel), waarbij te

vergelijken zijn: kadjoro en kadjaru-djoro, uitvloeien (als tranen uit de oogen).

Bij de bovenopgesomde woorden zouden de verwante talen, als Jav., Mal.,

enz. óf het prefix bezigen, waarvan de^Mal. vorm bër is, dan wel het infix

urn. Er is evenwel nog een prefix, waarmede hetzelfde kan uitgedrukt

worden, nam. dat, waarvan de Mal. vorm ter is. Men vergelijke boven de

aequivalenten in de zustertalen van kakila en kakida. Een woord als : kanlero

wordt in het Jav. uitgedrukt door : gumantung, in het Mal. door : bërgantung,

daarentegen in het Mak. door: tdgentung, Bug. tdgattung. Het gebruik van

ter bij een werkwoord met mediale beleeken is als tdgentung, is te verklaren

uit het begrip van »van zelf, uit zich zelveu", dat gewoonlijk in de met

dit prefix afgeleide woorden ligt. Dewijl ter dus een medium kan uitdrukken

is er geen enkele reden, waarom het niet gebruikt zoude kunnen worden

bij woorden als: zich bewegen, enz. Het spraakgebruik der verwante talen

moge geen voorbeelden vertoonen van hel gebruik van dit prefix, waar wij

het kunnen wpergeven door een werkwoord met »zich" in den accusatief

(wanneer men allhans zulke woorden als Mak. tdrimbd, zich bewegen,

wapperen, als bijv. een vlag, niet mede rekenen wil), in het Bim. moet het

op deze wijze in gebruik zijn geweest; men zie de voorbeelden onder §151.

Dewijl nu de prefixen ka en ta ook in de verwante talen dikwijls voor

elkander gebezigd kunnen worden, als bijv. in bepaalde gevallen in het

Balaksch, terwijl in het nieuwere Javaansch ter, behalve in enkele woorden,

geheel door een zwakkeren bijvorm van ka (kë) verdrongen is, kan aan-

genomen worden, dat in de bovenopgesomde woorden vervat is: een prefix

ka in waarde gelijk ter. Sommige dezer woorden bevatten na ka nog een

neusklank, waarover men vergelijke § 152. Even zij nog opgemerkt, dat,

als aan ka, hier en beneden, verbale kracht toegeschreven wordt in tegenstelling

van ka, bijv. in kangampu, daarmede alleen het volgende wordt te kennen

gegeven. In een woord als kangampu, wijzigt ka de beleekenis niet, maar

specialiceert alleen (althans oorspronkelijk) de grammaticale waarde van het

woord; in een woord als kanggado daarentegen, specialiceert ka de beteekenis

van het werkwoord zelve. Overigens is kanggado op zichzelf even goed

een verbaal subst. als kangampu. Bij enkele der opgenoemde woorden, bijv.

kakila, is niet met *zekerheid uit te maken met welk ka men te doen heeft,

doch de synoniemen maken het waarschijnlijk, dal ka hier verbale beteekenis

heeft; kanteya kan bovendien ook subst. «oprisping" beteekenen, bijv. eli

kanteya-na, het geluid hunner oprispingen (69.15, vgl. i§ 151, bij tarii).

Op bovengenoemde wijze is ka met groote waarschijnlijkheid in een aantal

andere woorden te verklaren, bijv. in : kakenle en kambia, schrikken, vgl.

Mal. lërkëdjut; kantjora, in beteekenis Mal. lëlandjur. Zoo ook in kaböro,
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zich verzamelen, naast böro, verzamelen, waarbij evenwel op Ie merken is,

dat kaböro thans ook geheel en al in den zin van böro gebezigd wordt.

En zoo kan ook de ka in kagöro (snorken) op dezelfde wijze als bijv. in

kanteya verklaard worden, vgl. § 56.

Ka — 0. J. ka, wordt aangetroffen in woorden als : karunu, vergruisd (worden

of geworden), omtrent het gebruik van het perfectum bij deze woorden zie

§ 242), vgl. Jav. renjuh ; kaluntu, tegengehouden, belemmerd ; katehe, ingedeukt

;

kabuha, bedorven, vgl. § 7 ; enz.

Een prefix ka is voorls vervat in kalai, ander = lat, Mal. lain, al maakt

het spraakgebruik dit verschil, dat lai in deze beteekenis alléén gebezigd

wordt in samenstelling, bijv. doü lai rasa iemand, van een ander land, een

vreemdeling (42.22), daarentegen : rasa makalai, een ander land (43.52) ; böngi

makalai, andere rijst (45.11); enz. Verscheidene kwalificatieve werkwoorden

of adjectieven schijnen dit ka te bevatten, bijv. kaljiri, koud, koel (vgl.

Sund. tiris); kalau, uitgestrekt (vgl. Mal. luwas); kadöri, zoet ; katjori, flauw

;

kapöri, snel, enz. Meer nog dan in het eigenlijke Bim. wordt dit ka in de

taal van Kólo aangetroffen, bijv. kabeu, nieuw (Bim. boü); kadalu, diep

(Bim. dei); kadempi, nabijzijnd (Mak. dampt, vgl. Bim. deni); kadeu, ver

(Bim. dóo); kalonggo, hoog (Bim. lenggo); kamèfe, zwart (Bim. mee) ; kapada,

kort (Bim. poró) ; karalu, vlak (Bim. riyu) ; katöo, hard (Bim. tera) ; kaluwa

oud (Bim. tuwa). Omtrent de waarde van ka in deze woorden is uit het

spraakgebruik niet veel op te maken, zij kunnen als subst. en als verbum

optreden, bijv. Kólosch: ba katöo, kaluki-mu (Bim. ba tera huri-mu, 82.13 v. o.),

wegens het hard zijn van uw vel (dewijl uw vel hard is, 110.17): oi

makadalu (Bim. oi madeï), diep water; na-kadalu-te oi ène (Bim. na-dei-ra

oi ede), dit water is diep. Alleen het Bim. kalai treedt nooit als subst. op,

wel de vorm zonder ka. Hierdoor wordt het meer dan waarschijnlijk, dat

de functie van ka in deze woorden oorspronkelijk niet is geweest om
abstracte subst. te vormen, maar integendeel het woord door ka vormelijk

als een verbaal woord werd aangeduid. Eenigszins is hiermede te vergelijken

het gebruik van het prefix ba in het Dajaksch, in woorden als balatap,

vaardig, bereid. Men vergelijke voorts § 154.

Aanm. Bij sommige woorden is de functie van ka nog vrij duister, bijv. in: kamodjo, iets in den

mond houden, op iets zuigen. In de verwante talen, voor zoover mij bekend, luidt dit

woord: Daj. unggum, Bug. orong, Bat. ongom of omom, Mal- kulum, Mak. kalimummung of

kalimommong. Dit schijnen alle variaties van hetzelfde woord te zijn, waarvan het Daj.

den volledigsten vorm vertoont en de Mak. en Bat. vorm van het woord ontstaan is door de

gewone verwisseling van ngg en ng en verder van de neusklanken onderling (vgl. de beide

vormen in het Bat., terwijl in de overige talen de consonant, welke in het Daj. woord g luidt,

een klankverloop moet gehad hebben overeenkomstig met dat der g in de Philippijnsche

talen in een woord als: Tag. bigds, Mal. bëras. Wat de klinkers betreft, vertoont het Mak.

zoowel den vorm met u als met o. Bij deze woorden bevat het Maleische eene k meer dan

het Daj. Bug. en Bat., het Bim. ka en bovendien eene m. In het Mak. en Bug. treft men
kali (Bug. ook ali) aan voor eenige woorden van verbale beteekenis, bijv. kalibangdng,
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verstomd staan (vgl. Bat. bongang); kalipontjing, omkrullen als een touw; kaliputusü naas

putusü, ronddraaien (intr. en trans.); katipotosö naast potosö, in den knoop; Bug. kalitutu

naast tutu, zorgzaam, voorzichtig. Nog slaat een Bim. ka tegenover een Mak. kali in

katnumu, den mond spoelen
;

Mak. kalimómóro, Bug. kalimómb. De bijzondere uitspraak

van de eerste o in het Mak. woord wijst op een weggevallen consonant; vergelijkt men
hierbij het Bul. lumimumu, Tonsaw. malimuchmuch, gorgelen, waarin van het Mak. Bug.

kali alleen de tweede lettergreep overgebleven is, en ook Mal. këmur, Jav, këmu, dan blijkt dat

de weggevallen consonant die klank moet geweest zijn, welke in de Philip, talen g, in het

Mal. r, enz. luidt. Uit de vergelijking van këmur, këmu (Sawu. kammu) met kamumu,
enz. blijkt, dat het Bim. enz. de laatste lettergreep van het Mal. woord verdubbeld bevatten

en dat het Mal. en Jav. woord kë bevat, evenals het Bim. ka. (De pëpët zou in het Mal. en

Jav. woord ontstaan kunnen zijn doordat het oorspronkelijk këmu[r)mu{r) luidde). Wellicht

heeft ka hier wederom de met het Mal. bër of hel infix um overeenkomstige beteekenis,

welke boven behandeld is. Deze is toch ook aan de zustertalen niet geheel onbekend, vgl.

bijv. het Mak. kapulung, zich verzamelen, Bug. sipulung van pulung, verzamelen en het

Mal. këmbali. De functie van het Mak. kali zou dan ook ongeveer dezelfde moeten zijn,

de hier bovenopgesomde woorden, welke dil kali bevatten, zijn dan ook alle intransitief

(al kan kaliputusü, ook trans, gebezigd worden, wat te begrijpen is, dewijl het voorvoegsel

nu niet meer begrepen wordt). Evenzoo kunnen kamodjo (Mak katimommong, Mal. ktdum)

oorspronkelijk intr. vormen geweest zijn, die later ook transit, gebezigd zijn, evenals ook

het Bug. morong. Moeielijkheid veroorzaakt evenwel de m na de ka in het Bim en Mak.

woord, tenzij men aanneemt, dat modjo (mommong) op zichzelf al eene afleiding is, op de

wijze van het Bug. morong. Ook in het Bim. zelve zijn een paar woorden, die een voor-

gevoegd kali bevatten, nam. kalileko, onrechtvaardig zijn of handelen, vgl. Mak. leko-leko,

kronkelen en kalingango = kangango, storen, hinderlijk zijn, van ngango, drukte, rumoer.

De gegeven voorbeelden maken het waarschijnlijk, dat de verhouding van kali tot ka zoodanig

is, dat door het eerste tevens eene frequentatieve beteekenis wordt aangeduid. Bij andere

woorden is de waarde van ka moeielijk te bepalen, daar de beteekenis van het grondwoord

of de verwantschap met woorden in de zustertalen mij niet bekend is. Hiertoe kan ook

gebracht worden : kadami = Mak. Bug. kanjame, smaken, proeven, smaak, wellicht verwant

met Mao. name, Sumba. lama, Fidji. yama, tong, wat evenwel de functie van ka nog niet

duidelijk maakt.

§ 151. Ta. Een prefix ta geheel gelijk in waarde aan een Mal. ter, enz., wordt

aangetroffen in : tahengga, open, naasl hengga, openen ; takapu gesloten, dicht,

naast kapu, sluiten ; tampiku en lariku, gekruld ; taduku en laduki, gerimpeld,

gefronsd; tangguru, los; tampóde-mpöde, ineen gedraaid, gekronkeld, in

ringen opgerold als een touw, naasl pöde, ineendraaien. Omtrent het gebruik

van het perfectum bij deze woorden vergelijke van § 242.

Voorts treft men dit prefix aan in: tafèfa, wapperen, (de vorm te vergelijken

met Mak. tdrimbd). De r, waarmede het voorvoegsel oorspronkelijk sloot, is

bewaard gebleven in: tarii, wateren (vgl. Jav. uyuh, 0. Jav. eyeh, terwijl de

vorm met Mak. tdmeya te vergelijken is). Dat de kracht van het voorvoegsel

in dit woord niet meer gevoeld wordt, blijkt daaruit, dat men ook zegt:

oi larii, urine. Om een of ander onbekende reden moet de r ook gespaard

zijn gebleven in : tarambeyo = kambeyo, afhangen. Op dezelfde wijze gebezigd

als ka in : kanggado. enz. treft men la aan in : tambari, zich omwenden,

naast wari, iets omwenden; tambiri, schudden (van het hoofd gezegd), naast

wiri, mbiri (tuta), het hoofd schudden) ; tanggili, draaien, naast kirt, iets
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draaien, iets omwenden. Van het subst. fuu, stam, is afgeleid tampuu, meestal

met verdubbeling, tampuu-mpuu, beginnen (vgl. Jav. awit), ook als subst. in

de beteekenis van » begin" in gebruik en met den genitief van het pers.

voornw. derden pers.: tampuu-mpuu-na, gebezigd in den zin van » ten eerste".

Van ngdra, naam, is afgeleid tangdra, steeds met kai geconstrueerd, en zoowel

«heeten, genoemd worden" als «noemen" beteekenende. Uit bovenstaande

voorbeelden blijkt, dat het Bim. dit prefix ook bezigde, waar in andere talen

dat, waarvan de Mal. vorm bër luidt, of wel het iniix um, gewoner is (vgl.

beneden § 154). Omtrent den neusklank, welken verscheidene woorden na

la vertoonen, zie men de volgende §. Een enkel, op deze wijze gevormd

woord, is geheel tot subst. geworden, nam. tandii, stijl, dat in vorm beantwoordt

aan een Mal. tërdiri; vgl. rii.

Aanm. Ook bij sommige subst. komt een prefix ta voor, bijv. tagambe, gambir. Op te merken is

voorts: taua, soort schaal of doos voor betel, vgl. ua (voor wua) betelnoot, vgl. Kern., de

Fidjitaal, enz. § 226, i.v. tdlafu.

§ 152. Sa. Sa heeft als prefix met verbale beteekenis dezelfde waarde als ta = Mal.

ter, evenals in het Bug. tja naast td staat, bijv. saloa, los, naast loa, losmaken,

losbinden ; sampori en sanggori, idem (hort, loslaten) ; sarotjo afgeschilverd,

(als verf) (rótjo, schillen); sadundu, opgestapeld; santjihu «gehoekt", met

hoeken (v. tjihu, elleboog); sanggöbo, vooroverliggen (vgl. § 27); sarènga,

achteroverliggen (Mak. lengang) ; sambanta, recht uitgestrekt ; safaka, zich

openen, geopend als eene bloem (vgl. §14); santjamba en santjaru-ntjamba,

zich verspreiden (vgl. tjamba) ; sambura (versterkt sambara-mbura) idem

(wura, strooien); sanggili, zich verbergen, naast ili; iets verbergen (vgl §16);

saróme, glimlachen; santjedi (Mak. tdtjddo), hikken. Omtrent het gebruik

van het perf. bij deze woorden, vgl. § 242.

Voorts treft men verscheidene woorden met sa aan, afgeleid van kwali-

ficatieve werkwoorden, waarin sa. eene verminderende kracht heeft, evenals

een Bat. lar in woorden als: targosing, geelachtig, bijv. safat, bitterachtig

(paï voor mpaï, vgl. § 154, bitter), safaö, eenigszins schor (mpaö, schor);

sarata, eenigszins heet of bijtend op de tong (nala, heet, bijtend); sabura,

witachtig (bura, wit); sakala, roodachtig (kala, rood); sameè, zwartachtig

(meè, zwart); sangontjo, zuurachtig (ngontjo, zuur); sampinga-mpinga, doovig,

hardhoorend (mpinga, doof) ; sampini-mpini, eenigszins door den neus sprekend

(mpini, door den neus sprekend). In deze beteekenis nu is het prefix niet

geheel in onbruik geraakt. Op 47.16—17 wordt volgende zin aangetroffen :

waü-ra tolu nöro, upa nóro nöno-na, ntika na-iyu mpa wdra sapili-pili tuta-n

ro sambari-mbari-na ba bembe aka-n de, toen hij drie of vier slokken gedronken

had, voelde hij een weinig hoofdpijn en een weinig duizeligheid door de

kaljoeboeng. Op zichzelf nu bestaat er geen sapili-pili Ma of sambari-

mbari, maar in eene constructie met wdra (zijn) gevolgd door het verdubbelde

stamwoord met sa en den genitief van een der persoonlijke voornw. kan van
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elk kwalificatief werkwoord of samenstelling, welke als zoodanig dienst doet

(als pilt tuta), op deze wijze gebezigd worden. Het gebruik van wdra is

in bovenaangehaalden zin noodzakelijk, ook dan, wanneer zij attributief

gebezigd worden, bijv. doü wdra (voor na-wdra, vgl. § 161) sambari-mbari-m,

iemand, die een weinig dronken is; terwijl daarentegen woorden als: safaï,

eenvoudig op de gewone wijze het prefix ma voor zich krijgen. Het heeft

er allen schijn van, alsof bovengenoemde constructie ontstaan is door

verwarring van het prefix sa, met sa in de beteekenis van één. Zeer gewoon

toch is bij gebruik van dit tweede sa eene constructie als : kuru besi wdra

sa-ndupa ndru-na (een ijzeren kooi van één vaam lengte, 46.25). Vervolgens

zou sa met verminderende kracht, naar mij medegedeeld is (voorbeelden

komen in de teksten niet voor) ook nog bij imperatieven gebruikt kunnen

worden, als : sakadèse-dèse-pu (kadèse van dèse, hoog), maak het een weinig

hoog ; sakambèko-mbèko-pu [kambèko van mbèko, krom), maak het een weinig

krom ; sakanae-nae-pu, maak het een weinig groot; sarötjo-rötjo-pu niu ede,

doe het omhulsel wat af van die kokosnoot. Uit alles blijkt, dat het gevoel

voor de kracht van sa in woorden als: safaï bewaard is gebleven, maar dat

de eigenlijke aard ervan niet meer begrepen wordt.

Ook bij de met sa afgeleide woorden treft men dikwijls een met den

medeklinker, waarmede de volgende lettergreep begint, correspondeerenden

neusklank aan. Een woord als het bovenaangehaalde sampinga-mpinga

bestaat duidelijk uit: sa-mpinga (verdubbeld). Vergelijkt men dit woord nu

met: safaï en safaö, alsook met: mpinga, paï (Kölo. mpaï) en mpaö, dan blijkt,

dat safaï, enz. afgeleid zijn van den grondvorm zonder neusklank; woorden

als: sampinga-mpinga daarentegen van den vorm met den neusklank Dewijl

nu die neusklank voor dergelijke woorden oorspronkelijk beteekenis moet

gehad hebben, vgl. § 154, kan met zekerheid gezegd worden dat eene

afleiding als : sampinga-mpinga uit een later tijdperk der taal is (daarop wijst

mogelijk ook de verdubbeling), toen de waarde van den neusklank niet meer

gevoeld werd, het is dus eene afleiding van eene afleiding. Het zou de vraag

kunnen zijn, of niet bij vele woorden, welke na ka, ta of sa in andere

beteekenis een neusklank bevatten, hetzelfde geval zich voordoet. Zeker is

het, dat bij sommige woorden, welke zoowel met den neusklank alleen als

met een der genoemde prefixen voorkomen, de beteekenis van den vorm met

den neusklank alleen niet, of althans zeer weinig verschilt, van die met een

der prefixen (bijv. nggori en sanggori, vgl. § 1S4). Ook schijnen vormen

als tambdri, sambura, waarin de w tot b geworden is, eerder van * mbdri,

(vgl. mbari-rihu), en * mbura afgeleid, dan ontstaan uit * lawdri, * sawura.

De mogelijkheid bestaat echter ook, dat de w na ta, enz. tot b werd als in het

Bug. Evenwel is het volstrekt niet noodzakelijk den neusklank na de prefixen

bij alle woorden op deze wijze te verklaren. Waar het gevoel voor het

prefix als zoodanig is verloren geraakt, wordt het met het volgende tot één
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geheel, en het sluiten van de eerste lettergreep van een driesyllabig woord

door een neusklank is ook in de verwante talen een veel voorkomend

verschijnsel (vgl. v. d. Tuuk, Tob. Sprk. § ÜSS, III. a). Een voorbeeld daarvan

levert het Bal. tangkedjut, Daj. langkedjet = terkedjut. Vgl. vormen als Mal.

tènggèlam, kèmbali, enz.

Nog wordt een sa aangetroffen in: samango, van mango, droog, in de

benaming : ina samango, drooge min, alsook in sambètja, van mbètja, nat, in

ina sambètja = ina makasusu, min, zoogster (van de kinderen van den Sultan).

Hierbij behoort ook santjiwe (van siwe, vrouw, vrouwelijk, vgl. § 18) in

galara santjiwe, de vrouwelijke galara's, d. w. z. de vrouwen der dorpshoofden.

Eene beteekenis weet ik hier niet aan sa toe te kennen, alleen zou sa hier

eene fuuctie kunnen hebben, overeenkomende met die van ka in een woord

als kalai.

Nog een ander sa met verbale kracht komt voor in: sakontu, zich met

den rug richten naar (bijv. kau-ku sakontu ntjai, laat hem met den rug

naar de deur gaan staan, 5.11), van kontu, rug; satando, zich met het

aangezicht ergens heen richten (bijv. satando-ku qiblat, zich met het aan-

gezicht richten naar de qiblat, 11.35, vgl. 95.6) van tando, dat nu alleen

met di als praepositie, de beteekenis van «voor ' heeft, maar oorspronkelijk

wel «voorzijde*' zal beteekend hebben; sakompe, zich met de zijde wenden

naar, van kompe, zijde. Hierbij zijn wellicht te brengen: sangdme, iets met

fijnheid of zachtheid doen, vgl. ngdme, fijn; sandaka, bewaken, vgl. Bug.

paraka, enz. Met dit sa is in de eerste plaats te vergelijken het Sund.

njang in njangharöp, enz. Er bestaat evenwel dit verschil, dat de Bim. woorden

transitief zijn, terwijl men in het Sund. bijv. zegt : njangharöp ka kiblat.

mogelijk is dit Bim. sa, Sund. njang, hetzelfde als het Sumbaw. se of sa,

gebezigd bij causatieve vormen, bijv. sebresi, schoonmaken, bijv. een weg

van onkruid, van brêsi, vgl. het Mal. woord. (Ook in de woordenlijst van

Zöllinger te vinden s. v. tjoetji). In deze woordenlijst wordt nog aangetroffen

:

samate, dooden, van mate, dood. Ook wordt sa soms door een neusklank

gesloten, bijv. sangila, doen zien (voor * sanggita, van gila, zien). Wellicht

kan hiermede nog vergeleken worden het prefix si, wat in het Ternat. en

Galelar. dient tot vorming Van causatieve en instruraentatieve werkwoorden.

Nog komt een voorvoegsel sa, meest door een neusklank gesloten, voor in

verscheidene subst. Dikwijls schijnt het niet van ka te verschillen, bijv.

santjaka= kantjaka ; saninu, spiegel = Sumba. kaninu.

3. Pa. Een prefix pa wordt in eenige subst. aangetroffen. Daaronder zijn

echter de meesten zeker, of althans meer dan waarschijnlijk, ontleend. Bij

enkelen evenwel kan dit niet het geval zijn. Deze zijn bijv. pabule, draagstoel

(Mak. bulekang); padju, wieg (maar ook verbaal: wiegen), Mal. ayunan;

pangdha, koekjes, gebak, van ngdha, eten, vgl. Jav. panganan. Het prefix

heeft in deze woorden eene beteekenis, welke naar het passieve overhelt,

VERB. BAT. GEN. XVUI1. 13
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zooals o. a. in het Bug. en Sumba. zeer gebruikelijk is, en soms ook wel

in het Mal. voorkomt, als in petaruh, wat vormelijk weder gevonden wordi

in het Bim, patöho, maar met de afwijkende beteekenis van : schuldvordering.

Uit den vorm pangdha schijnt men te moeten opmaken, dat er nog woorden

met pa konden gevormd worden, toen de ng in ngdha reeds als tot het

grondwoord behoorende werd beschouwd. Uit het Kölosch is mij nog bekend

panganta= Bim. ngdra, naam, vgl. § 29.

In het Kólosche palinga, hooren (Bim. ringa) naast kalinga = Mal. telinga,

kan pa wel oorspronkelijk niet anders dan het verbale subst. aangeduid

hebben. Uit het eigenlijke Bim. zijn als voorbeelden van deze functie van

pa aan te halen: pampindi, aanplakken, vgl. § 27; pambödu, het hoofd buigen,

naast wödu, iels buigen; patala, ordenen, naast tala; mogelijk ook paiya-iya,

juichen, Mak. riyd, Mal. teriyak, tereyak.

Vervolgens komt pa voor met verbale beteekenis. Gelijk in de Aanm. na

§ 42, vermeld is, kent het Kólosch een pa als causatiefprefix. In het eigenlijk

Bim. vindt men dit met zekerheid terug in een woord als pdha, voederen,

te eten geven, (naast ngdha, eten).

Een pa = la in tambdri, ka in kanggado, komt voor in pampèso, zich

afwenden, zich verplaatsen, naast peso, afwenden, vgl. ook panggempe,

afhangen, dus in beteekenis = tarambeyo, kambeyo. Hoewel het nu niet

onmogelijk is, dat de p hier voor k of t staat (vgl. § 25), is toch een prefix

pa in waarde gelijk Mal. ter, ook uit de verwante talen bekend, bijv, in het

Daj. padjawut, uitgetrokken; palep, toegesloten (vgl. Hardeland, Daj. Gramm.

pag. 52), en zoo ook in het Bug. paita, zichtbaar, van üa, zien. Wellicht

is hiermede te vergelijken de pa in het Bim. paljinga, zichtbaar van de

tanden (vgl. Daj. djadjingar).

Aanm. Nog schijnt een pa bij sommige adjectieven voor te komen, bijv pagegc, gierig (Mal. kikirï);

padöko, idem (Sumba. kulusl), padere; enz. De functie van pa kan hier wel geen andere

zijn dan die van ka in kalai, men vergelijke het gebruik van pa in het Sumbasch in een

vorm als pakambu, zwanger, van kambu, buik.

§ 154. De neusklank. Eenige woorden met verbale beteekenis vangen in het

Bim. met een der neusklanken ng, m of n aan, waar deze in de verwante

talen, als grondwoorden, een vocaal, een tenuis of s als beginletter vertoonen,

bijv. ngamu. Mal. amuk ; ngdna, Mal. anjam ; ngane, Mak. ane, Mal. ani;

ngdri, Bug. kali, Mal. gali; medi, Jav. antih, vgl. § 24; nangi, Mal. tangis;

nemba, Mal. sembah; nöto, Mak» toto; numpu,3a.\.tumbuk. Uit deze woorden

blijkt, dat voorheen ook in het Bim. de in ettelijke verwante talen nog

gebruikelijke werkwoordsvorming door middel van het prefix mang, meng

of den neusklank alleen in zwang was. Thans evenwel is het gevoel van

de waarde van de nasaal geheel verloren gegaan en dient een vorm als

nangi, weenen, ook als verbaal subst. Op deze wijze moet ook ngüu (kussen)

afgeleid zijn van üu (neus).

Een groot aantal woorden met verbale beteekenis vangt aan met : rnb, nd,

\
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ngg, mp, nt en ntj. De neusklank voor de g, b of d kan in de eerste plaals

een overblijfsel zijn van de bovenvermelde in onbruik geraakte wijze van

werkwoordsvorming. Evenwel stuit men bij het bepalen van de waarde van

den neusklank bij een met eene media beginnend verbaal woord op eene

moeielijkheid. In § 6 is er opgewezen, dat er een aantal woorden in het

Bim. aanvangen met een neusklank, die alleen phonetische waarde heeft.

Het is al op zichzelf niet waarschijnlijk, dat deze neiging tot het bezigen

van een nasalen voorslag alleen beperkt is gebleven tot de eigenlijke substantieven,

bovendien wordt het tegendeel bewezen bij woorden, welke met een tenuis

beginnen als: mpou, naast fou (najagen); ntanda (aanzien); Kólo. tonda, Daj.

lendjang; men vergelijke ook woorden als: nggunti, wat zoowel «knippen"

als » schaar" beleekent ; ndau, «naaien" en » naald"; voorts mbiriluta (het hoofd-

schudden) geheel en al gelijk aan wiri tuta. In het algemeen laat zich dus

de bovenbedoelde waarde van den neusklank bij verba, die met eene media

beginnen, niet aantoonen. Strikt genomen, kan men ook niet zeker bewijzen

dat een vorm als nangi, niet uit een *ntangi ontstaan is, maar het is niet

waarschijnlijk, dat bij al de bovenopgesomde woorden eene gelijksoortige

klankverwisseling heeft plaats gehad (daargelaten de vraag of een vorm als

ngamu, dat dan uit * nggamu zou moeten voortgekomen zijn, bestaanbaar

is, zonder dat de nasaal werkelijk ter wille van de beleekenis er bijgevoegd

is). Daarenboven is er nog wel een enkel woord, waarin aan de nasaal

voor de media de boven besproken waarde kan toegekend worden," nam.

ndawi, iets maken, naast rawi, werk, karawi, werken, vgl. ook ndasa, bewonen,

naast rasa, land (vgl. een vorm als het Daj. mangkalewu).

Voorts zijn er een aantal woorden van verbale beteekenis, die aanvangen

met een neusklank, hetzij gevolgd door eene tenuis, hetzij door eene media,

waarnaast een vorm zonder neusklank met afwijkende beteekenis voorkomt

en waaruil zich dus eene bepaalde waarde van de nasaal laat afleiden, gelijk

uit de volgende voorbeelden blijkt: mbali, terugkeeren, balt. doen terugkeeren,

terugzenden, teruggeven; mbètja, nat, betja, natmaken ; mbia en\ mbisa, breken,

frangi, bia en bisa breken, frangere; mbalo, rond, bolo, omgeven (hier zouden

evenwel twee woorden in elkander geloopen kunnen zijn, vgl. Mak. bódong

en bolong); mböo, vallen, bdo, vellen; ndore, liggen, dore, leggen; nggiri,

draaien, circumverti, kiri, draaien, circumvertere (Mak. giling); nggori, losraken

of zijn, hori, loslaten ; mpula gesloten en dom, pula, sluiten, stoppen, bijv.

een gat, bedekken; ntiri, in de juiste richting zijn, tiri, recht op iets afgaan;

ntodo, met gaten worden of zijn, todo, door iets heen steken; ntjafa, over

iets heen hangen, tjafa, over iets heen doen hangen, bijv. een doek over eene

heg; ntjdra, mis, verkeerd zijn, sdra, iets missen, bijv. bij het schieten;

ntjeba, open, geopend, seba, openen ; nljengga. scheiden, zich scheiden, tjengga

iets van iets scheiden.

Voorts mbunta, in beteekenis = Mal. berbunga, naast wunta, bloem ; mbuwa =
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Mal. berbuwah, naast wuwa, vrucht; ndinga, te zamen zijn, naast dinga,

kameraad; nggdna, Mal. beranak, naast ana, kind; nggawo, Mal. bernaung,

naast hawo, schaduw; nggeli, spreken, naast eli, geluid; ntjuwu, gewond

worden of zijn, naast suwu, wond; ntjewi, meer zijn dan, uitermate, zeer,

naast sewi, wat meer is, overschot. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt,

dat wat hier door den neusklank aangeduid wordt in het Mal. gedeeltelijk

door het preiix ber, nog beier in het Bat. door de prefixen mar en ma wordt

uitgedrukt.

Van de bovenopgesomde woorden kan nggana, evenals het Mal. beranak

ook transitief gebezigd worden. Zoo ook ntjewi in een zin als: na-ntjewi

upa kaki dèse-na, lett. zijne grootte (hoogte) overtrof 4 voet (52.40). Van

substantieven afgeleid, worden deze werkwoordsvormen ook aangetroffen waar

het Jav. en Mal., enz. den vorm met den neusklank, waarna de tenues

verdwijnen, bezigt. Ook deze woorden kunnen transitief gebruikt worden.

Zoo treft men nog naast hawi, hengel, nggawi, met den hengel visschen,

Mal. mengail, aan; naast ati, atap, dak, nggati, met een dak dekken, een dak

maken, vgl. Jav. ngatëp. Zoo is ook te verklaren: nlando = Mal. menghadap,

van tando, dat oorspronkelijk «voorzijde" moet beduid hebben, vgl. salando,

§ 152. Tegenwoordig evenwel bezigt men gewoonlijk in plaats van nlando

den vorm zonder neusklank, bijv. döho tando e/e, zitten met het gelaat naar

het oosten gekeerd (5.1). Dit zal wel zoo te verstaan zijn, dat de vorm

ntando later weder tot tando afgesleten is. Men vergelijke hierbij tjena, aan

den dauw blootstellen en sena, dauw; tjumpu, eindigen, finiri, (doch ook als

subst. gebezigd: einde, bijv. van een verhaal) en sumpu, einde, uiteinde van

een concreet voorwerp en zie ook beneden.

Verreweg het grootste aantal dier woorden, welke met het prefix ma de

functie van onze adjectieven of verbaal adjectieven als attribuut vervullen,

vertoonen nu zulk eene nasaal, tenzij de aanvangsletter van het oorspronkelijke

grondwoord daarvoor niet geschikt is (eene l of neusklank, wel daarentegen

eene r, welke dan tot d wordt, bijv. ndapo, Jav. rapet) en zoo zij niet reeds

een der prefixen ka, ta of sa bevatten. Van andere, welke nu geen nasaal

vertoonen, kan met meerdere of mindere zekerheid gezegd worden, dat zij

die vroeger wel bezeten moeten hebben, zoo pal, bitter, waarvan de aanvangs-

letter, te oordeelen naar safaï, eene /zou geworden zijn, indien dep niet door

den neusklank gespaard was, terwijl de vorm mpaï daarenboven nog in het

Kölosch is bewaard; doö, ver, nog ndöo in sa-ndoö ntanda, de geheele verte

van zien, zoo ver men zien kan; bou, nieuw, waarvan de beginletter

waarschijnlijk w zoude geweest zijn, vgl. § 17, als de vorm niet oorspronkelijk

* mbou ware geweest, terwijl daarnevens nog mbdru, jong, bestaat; bini =
Mal. penuh, waarvan de b waarschijnlijk uit een ouder * mbini te verklaren

is, vgl. § 14; enz. Uit deze verschijnselen is dus in de eerste plaats de

conclusie te trekken, dat in lateren tijd in het Bim. eene neiging moet ontstaan
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zijn om eene beginnende nasaal voor een anderen consonant af te werpen,

wat door de bovenaangehaalde woorden tando, tjena en tjumpu bevestigd

wordt. In de tweede plaats is het. als meer dan waarschijnlijk te beschouwen,

dat de neusklank in woorden als: mbuda, blind; ntasa, rijp; nfjii, scheuren:

gescheurd, geen beteekenislooze voorslag, maar een overblijfsel van het boven

besproken prefix is, evengoed als in mbèfja, nat; mbia, breken, gebroken.

In de oudere taal werd dus dat, wat wij een adjectief noemen, ook door

een bepaalden vorm aangeduid en wel als een intransitief werkwoord. Men

vergelijke het in § 150 besproken ka, welke vorm in beteekenis van den hier

behandelde niet verschilt. Met het bovenstaande wordt natuurlijk niet bedoeld,

dat alle adjectieven, waarbij de neusklank niet aangetroffen wordt, dien

verloren hebben. Toen het prefix nog verstaan werd, zal denkelijk daarnaast

het stamwoord nog als nominale vorm in gebruik zijn geweest. Zoo treft

men in de tegenwoordige taal nog aan : pana en mbdna, welke woorden thans

door elkander gebezigd worden, maar oorspronkelijk wel tot elkander gestaan

hebben als een subst. tot een verbalen vorm. Evenals nu ook pana over-

gebleven is, zullen wel sommige adjectieven alleen in den nominalen vorm

zijn bewaard. Bij anderen is ook een wegvallen van ka mogelijk, bijv.

luwa, naast Kölo. katuwa; dei, naast Kólo. kadalu; enz.

Wellicht is de neusklank in deze woorden een overblijfsel van een prefix,

dat nog in het Jav. voorkomt in woorden als: mantjereng; mantjorong; enz.

(vgl, v. d- Tuuk, Roorda's Beoef., pag. 45), Toen het prefix onverstaanbaar

was geworden, kan ma voor het nog gebruikelijke prefix gehouden zijn,

terwijl de neusklank aan het grondwoord gehecht- bleef, wat de neiging der

taal tot nasale voorslagen gemakkelijk maakte. Het geheele prefix zou bewaard

kunnen zijn in manfjöro, verkouden, vgl. Bug. woló, snot, waarvan bolokang,

verkouden, (vgl. § 21). De reden, dat ma bij dit woord is gespaard gebleven,

zou kunnen zijn, dat het reeds vroeg, evenals nu, bijv. 108.30, ook de waarde

van een subst. heeft verkregen, zoodat in ma niet het bekende prefix

gezien werd.

nm. Op te merken is nog, dat bij sommige adjectieven, welke nu met eene eenvoudige nasaal

beginnen, deze ontstaan moet zijn uit de gewone verwisseling van ngg en ng; mb en m;

nd en n, bijv. ngontjo, zuur, uit * nggontjo; vgl. Jav. këtjut; mintji, dut', uit * mbintji, Mal,

basi; mengi, geurig, uit * mbengi, Jav. wangi; more, rond, uit * mbore, Mal, bulat; mubu,

tot stof of poeder vergruisd, uit *mbubu, Mal. Jav. bubuk; nala, heet, scherp, uit * ndata

blijkens sarata, eenigzins heet.

nm. II. Behalve de in de vorige §§ behandelde prefixen worden, ofschoon minder veelvuldig voorkomend,

bij een aantal woorden, die nu als slamwoorden gelden, nog sporen van andere grammatische

elementen aangetroffen. ! nkele drieletlergrepige woorden van verbale beteekenis als:

lambahi, schertsen; lambila, bekommerd zijn, bekommerd, vertoonen in het begin eene door

een neusklank gesloten lettergreep la. Nu treft men echter ook aan: langgadi, naast nggadi,

spelen, geheel en dezelfde beteekenis en langèda angi (van èda, zien) = èda angi, ontmoeten

(wat als een intransitivum behandeld wordt, vgl. § 216). Uit dit laatste voorbeeld vooral

blijkt, dat de neusklank niet tot het stamwoord behoort; wat kan. evenwel de beteekenis van

dit voorhechtsel zijn? De meest bekende verwante talen verspreiden daaromtrent geen licht.
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In de taal van Suraba treft men op deze wijze gevormd aan: langidip, hikken (waarvan het

stamwoord mij onbekend is) en lamudji, zuigen, uitzuigen. Dit laatste nu moet het Bim.

kamodjo zijn, waarvoor het Mak. den vorm kalimummung of kalimommong vertoont, vgl.

§ 150 Aanm, Hierbij is ook te vergelijken het Sikkasche lamur, den mond spoelen. Mal.

këmur, Bim. kamumu, waar de Mak. vorm eveneens kali vertoont, vgl. § 150. Aanm. Nu
kan la in: langidip, lamudji heantwoorden aan of een overblijfsel zijn van kali; in dat geval

kan het evenwel het gebruik van hel prefix in een woord als: langèda angi niet ophelderen,

want daarin kan het die beteekenis niet hebben. Evengoed kan evenwel de la in lamudji

dezelfde functie vervullen als de ka in kamodjo en dus wederom dienen tot vorming van

intransitieve verba, zoodat lamudji staat lot kalimummung als Bug. timómó tot Bug, kalimómó,

en die waarde kan het zeker in de Bim. woorden hebhen. De neusklank is bij deze woorden

denkelijk op dezelfde wijze te verklaren als na: ka, la en sa. Ook bij subsi, wordl een

gelijkluidend prefix aangetroffen, bijv. lampifi = Mal. .lav. pipi (hoewel het Bim. woord meer

de streek bij de slapen aanduidt), zoo ook in: langgiri, soort garenwinder, vergeleken met

nggiri en kiri; langqbro, eveneens een soort garenwinder, vergeleken met móro, garen winden

Eveneens in de taal van Sumba, bijv. lënggurung, strot, vgl. Jav. gurung. Ook in het Mal.

is hel prefix bij plantennamen als: lempuyang, lërnpunai, lëgundi geenszins ongewoon Ook

hier schijnt het in functie niet van ka te verschillen. Synoniem moet ook nog zijn li als

in Bug. tigërró, strot, vgl, ook hel bovenaangehaalde timómó.

In metji, beminnen, moet een prefix ma, in beteekenis gelijk het Jav. ma of a, vervat zijn,

vgl. Jav. asih.

Ook mori, leven, vergeleken met Jav. (h)urip, Mal. hidup, moet een prefix bevatten. (De

vergelijking van deze woorden wordt bevestigd door den vorm van het woord in het Mang-

garaisch: möse, deze taal toch pleegt eene * te verloonen, in woorden waar het Mal. d, het

Jav. (en ook het Bim) eene r heeft, bijv. ase — Mal. adik, 0. J. ari, Bim. dri; isu{ng), Jav.

irung, Mal. hidung, Bim. Uu, (Kólosch iru); ngasa{n), Jav. ngaran, Tag. ngalan (vgl. Brandes,

Bijdr. t. d. vgl. klankl), Bim. ngdra; sau(n) of sau(ng), Mal. daun, Jav. ron, Bim. róo; siri

(slijt), Bim. rii, vgl. Mal. diri. De nasale slollelters der Manggar. woorden heb ik lusschen

haakjes geplaatst, dewijl in eene door den heer Meerburg vervaardigde woordenlijst van die

taal, deze woorden op een vocaal eindigen, ik vermeen evenwel ze met ng of n ie hebben

hooren uitspreken. Ook in de bedoelde woordenlijst komen trouwens de ng en n als sluiters

voor, bijv. asan = Mal. arang, Bat. agong). Dat mori uit ma en uri ontstaan zoude zijn,

komt mij onwaarschijnlijk voor, aangezien het Bim. niet tot samentrekking overgaat. Men

vergelijke voor de vocaal § 10. Waarschijnlijker dunkt het mij, dat m een overblijfsel is

van um als prefix gebezigd. Een ander voorbeeld daarvan is made = Mal. mat i. Ook ngdha

moet vormelijk gelijk Mal. makan zijn. In marakani, gereedschaap, geraad, utensilia, vgl.

kani, gebruiken, schijnt een oud prefix par (of mar) te zijn bewaard gebleven.

In tanaö, leeren, discere, wat te vergelijken is met hel Jav. sinahu, enz. en het Mal. tahu, kan een

overblijfsel van het infix in schuilen, waarvan de i in de derde lettergreep lot a geworden is, vgl. § 7.

Balumba = Mal. bëlumbang. vertoont, vergeleken met het Mak. bombang, het infix al.

Zoo ook salunga = Jav. kukusan, vgl. met sunga, Jav. kukus. Sarumbu, lichaam, schijnt

het infix ar te vertoonen, (hekend is het, dat lichaam in de M. P gewoonlijk als meervoudig

wordt beschouwd, ook in het Bim. kan, zoo lichaam het object is, bij het werkwoord mena

gevoegd worden, vgl. § 229), te vergelijken is het Mal lubuh. Ten slotte zij nog even

gewezen op de woorden: hade, dooden, naast made, sterven; beli = landa, verkoopen, naast

weli, koopen; óno, drenken, naast nbno, drinken en kina — mëngënakan, naast hina, Mal.

këna. De twee eerste luiden in het Kölosch: pahate en kamoli, waarschijnlijk hebben ook

deze woorden in het Bim. een prefix verloren.

Gelijk reeds in § 32 opgemerkt is, zijn de overblijfsels van andere suffixen in het Bim.,

voor zooverre ik zien kan, zeer zeldzaam. Een spoor van een oud suffix ën wordt denkelijk

aangetroffen in tiki (stok), wat schijnt te beantwoorden aan Jav. tëkën, (Bug. takkang,

Sumba. tokung), vgl. Sund. itök, het zou evenwel niet onmogelijk zijn, dal het woord beant-

woordde aan een Mal. tungkat, vgl. § 9 en 26.
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Wura, strooien, vertoont, vergeleken met Mal. hambur, Jav. sawur of tawur, eene a, die

niet tot den woordstam kan behooren ; het spraakgebruik van het woord verspreidt evenwel

geen licht over de waarde van dat sutlix; teka, beklimmen, schijnt vergeleken Ie kunnen

worden met Sumbaw, ëntek, Sund. taek, Mal. naik (waarschijnlijk is een der vocalen bij dit

woord uitgesloolen). Hoewel ook hier het gebruik van het woord de beteekenis van

het suffix niet volkomen ophe'derl, dewijl hel ook intransitief in de beteekenis van: opgaan

van zon of maan, kan gebezigd worden, staat overigens teka tot neè als in het Sund.

naekan tot nack, wal doet vermoeden dat in wura en teka een overblijfsel van een suffix

an, in waarde gelijk aan het Sund. an, schuilt. Dewijl overigens naast wura een sambura

voorkomt, moet wura reeds ten tijde, dal sa nog een levend element was, als een grondwoord

zijn beschouwd.

SAMENSTELLING.

§ 155. Samenstellingen worden in het Bim. gevormd door nevenslelling. Gewoonlijk

worden zij gevormd van twee woorden, zoowel het eerste woord als het

tweede kan evenwel op zichzelf reeds eene samenstelling' zijn. Bij de

samenstelling van een werkwoord met bijwoorden (en ook bij de bezittelijke

samenst.) komen composita van meer dan twee woorden voor. Indien het

eene lid van eene samenstelling het andere bepaalt, dan volgt het bepalende

steeds op het bepaalde, gelijk dit de regel is in de westelijke verwante

talen ; evenals overal elders heeft een woord somtijds in samenstelling eene

beteekenis, die eenigszins afwijkt van die, welke het als afzonderlijk woord

heeft, zoo is rawi doü, lett. menschenwerk, bepaaldelijk in de beteekenis van

:

tooverij, in gebruik.

§ 156. Bij samenstelling van twee substantieven staat het bepalende in de meeste

gevallen in genitief-betrekking tot het eerste, bijv. ana doü, menschenkind,

kind ; ana bedi, geweerkogel ; oi mada, oogvocht, traan ; mada oi, wel ; raa

edi, voetspoor; hii madju, hertenvleesch ; kangge rima, vinger; kangge edi,

teen. Op te merken is nog: ilo UU, waskaars (bijv. ilo lili-na sa-djdri ndru-na,

eene (daarbij behoorende) waskaars van één vinger lengte (4.2) wat, zoover

mij bekend is, het eenige voorbeeld is, waarin een subst , dat een stof

aanduidt, met een ander samengesteld is. Overigens levert het Bim. bij

deze soort van samenstellingen niets op, wat het van de verwante talen

onderscheidt. Alleen is in het oog te houden, dat ook de genitief dikwijls

door eenvoudige nevenstelling wordt uitgedrukt. Aan den vorm zijn deze

samenstellingen dus niet te onderkennen en wanneer beide woorden niet

noodwendig één begrip uitmaken, is het moeielijk met zekerheid te bepalen

of zij eene samenstelling vormen of niet, ten minste bij die woorden, waarna

de genitief met na ongebruikelijk is, vgl. § 187. Zoo is het bijv. in het

Bim. niet uit te maken of loi püi luta, geneesmiddel tegen hoofdpijn, in zijn

geheel eene samenstelling is of niet, dewijl men ook zegt : loi püi tula
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madangawa dengga, middel tegen hoofdpijn welke niet wil ophouden, (4.32),

waarin loi zeker geen samenstelling met pili tuta vormt. Van eenig practisch

belang is dit evenwel niet. Minder talrijk zijn de samenstellingen waarin

het tweede subst. als appositie bij het eerste slaat. Deze worden ook vormelijk

daardoor aangeduid, dat bij bepaling door den genitief van het pers. voornw.,

dit achter het tweede subst. wordt geplaatst, terwijl bij niet- samenstelling

juist het omgekeerde plaatsheeft. Voorbeelden zijn: ana mori, leerling (bijv.

na-rada mpudu guru ba ana mori-na, de leerling overtrof den meester, 5.2),

uit ana, kind, en mori, het Arb. murid, leerling; doü bae, vijand (daa mu-

lowa-sa èda angi labo doü bae-mu, als gij uwen vijand niet kunt ontmoeten,

13,11), uit doü, mensch en bae = Mak. bali, vijand; ada pasaka,

erfslaaf (ada pasaka-ku upa-n ede, deze mijne vier erfslaven, 40.19) uit ada

slaaf en pasaka = Mal. pusaka, erfstuk. Op deze wijze moeten ook beschouwd

worden de samenstellingen met woorden, die het geslacht uitdrukken als

möne, man; siwe, vrouw. Voorts behooren hiertoe de samenstellingen van

fuu, boom; uta, visch; nasi vogel; enz. met de bijzondere soortnamen.

Ook kunnen hiertoe gerekend worden die samenstellingen, waarbij het eerste

lid met het laatste vergeleken wordt, bijv. fare kète nljuna, witte kleefrijst,

uit fare kèta, kleefrijst en ntjuna, witte ui, dus letterlijk: kleefrijst als witte

uien; fanda dipi, paodan als een mat.

Eindelijk komen nog copulatieve samenstellingen voor namelijk, zulke,

waarvan de leden bij oplossing der samenstelling door »en" verbonden moeten

worden. De meeste, die hiertoe gerekend zouden kunnen worden, zijn

substantief-vormen van werkwoorden. Bepaaldelijk alleen als subst. in gebruik

is ndidi ndai naast ndidi ro ndai, volgorde, waarin evenwel de beide leden

op zich zelve niet meer gebezigd worden, met deze samenstelling wordt

gewoonlijk het Arb. tartib weergegeven (8.37, 11.17). Een voorbeeld van

zulk eene samenstelling van twee eigenlijke subst. vindt men in de volgende

uitdrukking: rato mawawa-ku madjaneli tureli, de boven mij staande vorsten,

de djaneli's en tureli's (16.10), vgl. § 58.

Gewoonlijk echter worden twee eigenlijke subst. steeds door de conjunctie

ro verbonden, bijv. ina ro ama, moeder en vader, d. i. ouders; doro ro wuba,

bergen en woud, z. v. a. wildernis, bijv. nde pala kali wati-du waü-na sara

madja ade-na labo doü mamböto mandinga labo dahu-na labo ruma sangadji,

ede-ra tuu londo rai kai-na di doro ro wuba, maar de kali kon zijne schande

tegenover de menigte niet verdragen, daarenboven was hij bevreesd voor den

vorst, hij ging dus naar beneden (uit het paleis) en vluchtte naar de wildernis

(49.24—26). Dikwijls geeft de taal ook vormelijk te kennen, dat beide

woorden eene éénheid vormen, door de conjunctie ro te verzwakken tot ra

of zelf tot r, bijv. ina-r ama (75.39, 78.25, enz,). Men is dus gerechtigd

ook dezen vorm onder de samenstellingen te rekenen, al zijn het dan ook

oneigenlijke.
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De Bimanees houdt er van twee substantieven van synonieme of bijna

synonieme beteekenis door middel van ro te verbinden om één begrip uit

te drukken, bijv. dra ro wuba, welke beide «woud", donggo ro doro, welke

beide «berg", beteekenen. Ook hier kan ro in ra veranderd worden, zoodat

ook deze verbindingen als oneigenlijke samenstellingen zijn te beschouwen.

Hier nog eenige voorbeelden : ba supu nee-na rètja lao tiyo dja rasa ra dana-na,

dewijl hij (zijne vrouw) wilde overhalen ook zijn land te gaan bezichtigen

(45.19—20); taho-ra dula-mu aha uma ro saladja-mu, gij moet maar naar

huis terugkeeren (lett. naar uw huis en bijgebouwen, 30.42); na-nunlu kaidu

masaraka nggdhi ra eli Ama Kambeyo, hij verhaalde hem —
tot en met de woorden van A. K. (38.5)-

In de bovenstaande voorbeelden behouden beide subst. nog altijd hunne

waarde en kunnen desnoods bij vertaling nog door twee subst. worden

weergegeven. Dit is echter niet steeds het geval. Osu ro siya bijv. beteekent

letterlijk: reisvoorraad en zout, maar als samenstelling is het ongeveer gelijk

osu alleen, men zoude het kunnen weergeven met: allerlei reisvoorraad (bijv.

59.8), het verschilt voornamelijk daarin van osu alleen, dat dit laatste ook

«geld voor de reis" kan beteekenen. Wunla ro wolo, lett. «bloem en

kapas", maar als samenstelling komt het geheel overeen met wolo alleen

(bijv. 34.29). Ama ro duwa, lett. «vader en oom" is als samenstelling de

benaming van een soort hofbeambte, bijv. ndadi kandadi-du ba ruma-t ama

ra duwa, sa-buwa kandadi-ku pasiki, de vorst maakte den eenen tot ama ro

duwa, den ander tot pasiki (58.2—3). Dikwijls is ook een der subst., welke

zulk eene samenstelling vormen, niet meer in gebruik, bijv. ada ra kau,

onderhoorigen, ongeveer == ada, behalve dat het bepaaldelijk op eeiï meervoud

ziet (bijv. 23.34); kampo ro mporo = kampo, kampong, erf (43.38); asi ro

kara = asi, paleis (63.96), waarvan kau, mporo en kara, als afzonderlijke

woorden niet bestaan. Op te merken is nog: udi ro mudi, in verhalen voor

udi, (één) leguaan, (vgl. 20.1).

§ 157. Eene samenstelling kan voorts bestaan uit een subst. en een grondwoord met

verbale beteekenis. Wanneer dit laatste een werkwoord met transitieve

beteekenis is, zoo kan het in de samenstelling, zoowel actieve als passieve

beteekenis hebben; ook kan het subst. het werktuig zijn, waarmede de

handeling verricht wordt, bijv. doü mpanga, dief, geheel gelijk aan: doü

mampanga, bijv. wdra sa-buwa doü mpanga ede, enz., er was één der dieven,

enz. (39.27) en wdra doü mampanga upa-n malampa, er waren vier dieven,

die op weg waren (39.9); doü sodi, ten eerste: vrijer, verloofde (van doü,

mensch en sodi, vragen, ten huwelijk vragen, bijv. 45.2), maar wordt ook

van het meisje gebezigd, waarin dus sodi in passieven zin te nemen is (bijv.

22.22); hadju kaa, z. v. a. hadju ndai kaa, brandhout (51.3. v. o.); ama (ina,

ama) tjempe, stiefvader (— moeder, — kind) van ama (ina, ana), vader

(moeder, kind) en tjempe, verwisselen; linggi pohu, rolkussen, het Mal. guling,
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van linggi, kussen en pohu, omvatten; woi haa z. v. a. woi ndai haa kai,

slagtand, van woi, tand en haa, bijten (81.12). In pande ndede, smid, van

pande, = het Mal. woord en ndede, smeden, gevormd op dezelfde wijze als

pande hadju, timmerman, vervult ndede de plaats van een verbaal subst.,

zoo ook in tjoi ivaa, koopsom voor eene vrouw, van tjoi, prijs en waa, brengen,

voeren (hier spec. naar huis voeren, vlg. de uitdrukking óto ro waa). Tot

deze soort van samenstellingen moet ook gebracht worden : doü labo, medgezel,

volgeling, ofschoon labo thans niet meer als werkwoord in gebruik is, vgl.

§ 60. Zeer veelvuldig komen deze samenstellingen overigens in het Bim.

niet voor. Omtrent eene samenstelling als: doü mpanga zij nog opgemerkt

dat die niet gebezigd kan worden met een object, genitief, een woord als

paardendief kan dus niet weergegeven worden met: doü mpanga djara,

maar moet luiden: doü mampanga (of marampanga) djara.

Ook komen samenstellingen voor met de grondwoorden der kwalificatieve

werkwoorden, gewoonlijk heeft dan of hel eerste óf het laatste lid der

samenstelling in meerdere of mindere mate zijn eigenlijke beteekenis

verloren, bijv ama toi, klein-vader, d. i, oom; ana tatoi (voor toi-toi) in ana

taloi-na ba galara, de klein-kinderen, d. w. z. de onderhoorigen van een

dorpshoofd (15.28); masa-ngganga, goud, naar Bim. spraakgebruik lelt.

roodachtig geld, mada nowa, helder-oog, d. i. wichelaar (64.3). Hiertoe zijn

ook te brengen soortnamen als: bure kèla, paaische bure; fdre nae, harige

padie (lelt. groole padie), enz. evenals bijv. ons roodekool, enz. Mböto,

veel, wordt in samenstelling gebezigd, wanneer het niet juist een groot aantal,

maar eenvoudig een meervoud te kennen geeft, bijv. ede mpara nggdhi-na

de ana mori mböto-na, daarop zeide hij tot zijne leerlingen (3.2). Op deze

wijze is ook te verklaren de samenstelling van döho met een subst. om een

meervoud aan te duiden, vgl. § 185, ofschoon döho thans geen levende

beteekenis meer heeft. Somtijds evenwel treft men samenstellingen aan,

waarin het subst. geheel en al in de eigenlijke beteekenis genomen wordt,

terwijl ook hét tweede lid zoodanig kan worden opgevat, bijv. na-iwa-ku

ana loi-n ede, zij hield haar klein kind op den schoot (24.9); wdra dja kombi

ana ita? Ntjambe kai ba ompu; wdra ana siwe sampela-ku sa-buwa, (hij

vroeg:) hebt gij ook kinderen? De oude man antwoordde: ik heb ééne

volwassen dochter (42.24—25); au kombi habar, ruma-e, mai kasampu-sampu

kai edi ita ruma-ku di uma mbinlja lamada ake, wat is er, heer, dat uwe

Hoogheid hare voeten komt vuil maken in mijn bouwvallig huis? (47.30).

Hier zoude het de vraag kunnen zijn of de samenstelling alleen formeel is,

gelijk bijv. in het Bug., waar elk met onze adjectieven overeenkomend woord

steeds met het bepaalde subst. zulk eene formeele samenstelling vormt, bijv.

aniarang makessin-na, zijn mooi paard ; dan wel of beide woorden ook

eene eenheid van begrip te kennen geven. Mij schijnt het laatste het geval

te zijn, zoodal de vertaling, bovengegeveu, vooral van de beide laatste
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voorbeelden, te sterken nadruk legt op het adjectief, ana tot is m. i. in dit

verband weer te geven met «kindje", ana siwe sampela, eenvoudig met

«dochter" (tegenover meisje of dochtertje), uma mbinlja, door krot of iets

dergelijks. Somtijds daarentegen vormt een subst. met volgend kwalificatief

werkwoord één begrip, zonder dat dit door den vorm wordt aangeduid, zoo

is doü mamböto (menigte) gebruikelijker, dan doü mbölo, vgl. ook aimangadi,

nacht; ai rnarai, dag; enz. vgl. ook § 52.

§ 158. Steeds in samenstelling met een subst. staan de woorden voor rechts en

links : wdna en kui, bijv. rima wdna-na manenli tadjo sampari, rima kui-na

mabonto suwu-na, zijne rechterhand hield (met zijne rechterhand hield hij)

het gevest van zijn dolk vast, zijne linkerhand bedekte (met zijne linkerhand

bedekte hij) zijne wonde (79.25). Zoo ook de namen der windstreken

:

watu bae di-na (do-na, ele-na, da-na'), aan de west- (zuid-, oost-, noord-) zijde

(3.34, 4.1 en 2 en 4) Voorts waü, eerst, van oudsher en ntjau, al te gader,

welke ook als adverbia steeds met het werkwoord samengesteld worden,

vgl. § 264, 265: kuru best malabo kuntji waü-na, een ijzeren kooi met een

slot, dat daar steeds bij geweest is (met het bijbehoorende slot of sleutel,

46.20—21) ; sa-mena-na doü ndai bae ntjau-na rurna Allah, alle menschen,

welke al te gader vijanden van God zijn (9.22, v. o.). De samenstelling van

weki (lichaam) en ntjau heeft geheel de waarde van een kwalificatief werkwoord

gekregen, vgl. § 58.

§ 159. Bezittelijke samenstellingen of bahuvrihi's zijn composita, waarin het laatste

lid een subst. is, dat tot het eerste in de verhouding van subject tot praedicaat

staat en aanduiden, dat iets de in het laatste lid genoemde zaak of voorwerp

bezit met het in 't eerste lid genoemde praedicaat. Ofschoon ook in onze

taal dergelijke samenstellingen aanwezig zijn (steeds met den uitgang »ig"

als goedhartig, langarmig, enz.) is hun aantal echter beperkt; in het Bim.

komen zij echter, evenals in de verwante talen, veelvuldig voor en moeten

wij ze dikwijls omschrijven, wat altijd kan geschieden door middel van

«hebben" of bij attributief gebruik, door den genitief van het betr. voornaamw.

met het in zijne bestanddeelen ontbonden compositum. Het eerste lid van

zulk eene bezittelijke samenstelling kan in het Bim. in het algemeen zijn:

een kwalificatief of intr. werkwoord of wel een telwoord; het tweede een

eigenlijk of verbaal subst. en kan al dan niet bepaald worden door den

genitief van het pers. voornaamw., dat overeenstemt met het subst. of voornw.,

waaraan de samenstelling als attribuut of praedicaat wordt toegeschreveu.

In de eerste plaats bezigt men deze samenstellingen attributief, in welk geval

zij het prefix ma voor zich krijgen (vgl. § 46), ma kan evenwel verzwegen

worden, indien het eerste lid uit een kwalificatief werkwoord bestaat, bij

die woorden, waarbij dit ook buiten samenstelling kan plaats hebben, vgl.

§ 52, of indien het eerste lid een telwoord is, vgl. § 59. Voorb. doü siwe

malaho weki-n (56.28) of doü taho weki-na 22.34—35), eene schoone vrouw;
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doü siwe mataho pöda weki-na (56.54), eene zeer schoone vrouw (van taho,

goed, of van de samenstelling taho poda, vgl. § 261, zeer goed en weki,

lichaam); saraba ro badju djuba ro kami mataho-taho weki, een prachtige

hoofddoek, tabbaard en hemd (53.13); doü makalai rasa (56.29) of doü lai

rasa (42.22), een mensch, wiens land een ander is, iemand van een ander

land, een vreemdeling; pangdha malai-lai pdhu (47.14) en pangdha maniki-niki

pdhu (46.27), koekjes van verschillende (van allerlei) soorten; oi kola

masandede dei, water van een vijver, waarvan de diepte zoodanig is, (water

van een vijver van zoodanige diepte, 55.55); doü masabune-bune mboto,

menschen, wier getal eenigen is (eenige menschen, 19.26}; hadju masabune-

bune mbölo-n, eene zekere hoeveelheid hout (25.54—55); dosa mantjewi nae,

eene zonde, wier grootte bovenmate is (eene zeer groote zonde, 94.7); vodra

sa-buwa doü-na mantjewi dahu, er was één der lieden, die zeer bevreesd was

(41.8). Steeds worden ook deze samenstellingen gebezigd, wanneer attributief

aan een persoon wordt to geschreven, wat figuurlijk van het hart, enz.

gezegd wordt: doü mahau ade-na, luie menschen (XII.); doü makasi ade,

een medelijdend mensch '(62.5); doü manae löko, eene zwangere vrouw (69.21).

Voorbeelden, waarin het eerste lid een intr. werkwoord is. zijn; ana sangadji

djawa mamade doü sodi-na, een Javaansche prins, wiens verloofde gestorven

is (22.28); doü madawdra oi sambeya, iemand, die geen water voor het gebed

heelt (11.28); djdra rangga madawdra wei-na, een hengst, die geen merrie

heeft, een hengst zonder merrie (15.5); doü siwe masupu malösa raa, eene

zieke vrouw, wier bloed uitkomt (eene vrouw, die aan bloedvloeiing lijdt,

5.52); doü madaa-mai raa, eene vrouw, wier menstrua niet uitkomen (11.57);

nggdhi mawaü-ra Ijumpu raa-kananu, een woord, waarvan het overdacht

hebben, afgeloopen is, (een woord, wat voldoende overdacht is, 105.15). Het

eerste lid is een telwoord in : sdhe masambaa umu-na, een éénjarige buffel

(15.12), ada doü masampuru ruma, eene slavin, die tien meesters heeft

gehad (17.27).

Somtijds bestaat het laatste lid uit meerdere subst., bijv. dipi maupa ndupa

ndru ro padja-na, een mat wier lengte en breedte vier vaam is (een mat van

vier vaam lengte en breedte, 69.4). Hier kan ndru ro padja nog als eene

oneigenlijke samenstelling (vgl. boven § 156) beschouwd worden. Moeielijk

kan dit evenwel bij het volgende: weki nljau daa mawdra saraü, tembe ro

sambölo, naaktheid, welke geen zonnehoed, saroeng of hoofddoek heeft (88.19).

Het subst. kan voorts bepaald zijn door een genitief of deelwoord: sori

mataho-taho nowa oi-na, eene rivier, waarvan de helderheid van haar water

zeer mooi is, (eene rivier met mooi helder water, 78.12); ba èda-mu lènga-mu

madese morotaba(t) marada-mu, dewijl gij uwe makkers ziet, wier plaats,

welke u overtreft, hoog is, (dewijl gij ziet, dat uwe makkers eene hooge

plaats hebben, welke de uwe overtreft, 85.27). In het volgende is het subst.

wederom door eene bezittelijke samenstelling bepaald: ake loi doü siwe
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masupu malosa raa madaadengga lösa ede, dit is een geneesmiddel voor eene

vrouw, die ziek is, wier bloed uitkomt, waarvan (nam. van het bloed) dit

uitkomen niet wil ophouden (dit is een geneesmiddel voor eene vrouw, die

lijdt aan onophoudelijke bloedvloeiingen, o.52). Het subst. in de tweede

bezittelijke samenstelling is nog bepaald door ede, vgl. ook een voorbeeld

onder de volgende §. Omtrent het eerste lid is nog op te merken, dat ook

een subst. als zoodanig kan optreden in een zin als: rasa Anla-£aranta(-ku)

ngdra-na, een land, welks naam A. B. is (het land dat A. B. heet, 61.9. v. o.

Eigenlijk treedt hier het subsi, op met de waarde van een intr. werkwoord,

vgl. § 257, voor deze samenstellingen wordt ma evenwel niet gebezigd. In

een zin als: na-èda-ku palando raa-sambele wöo-na, hij zag een dwerghert

met een afgesneden hals, kan raa-sambele wöo-na wel niet anders dan als

eene bezittelijke samenstelling beschouwd worden, waarvan dus het eerste

lid wederom een subst. is, vgl. § 64, vlg. Ma kan natuurlijk ook hier

niet gebezigd worden, dewijl het den zin geheel zou veranderen. Ongewoon

is het de deelen der samenstelling te scheiden; in dichterlijke taal echter

treft men wel eens zinnen aan als: doü malosa pala mani, iemand, wiens

semen uitgevloeid is (95.9. v. o.). Omtrent de bezittelijke samenstellingen,

waarvan het laatste lid een verb. subst. met ndai is, vergelijke men § 94.

§ 160. Men bezigt de bezittelijke samenstellingen voorts na: èda, zien (vgl. § 47);

na-èda-ku ita marindi mada, hij ziet u een duister oog hebbende (hij ziet,

dat uwe oogen duister zijn, 75.20); èda ba wai Tjahaya-Hairani mawaü-ra

lösa djaru-djoro oi mada-na, toen de oude vrouw zag, dat de tranen van

Tj. H. gevloeid hadden (75.2—5). Ook waar een deelwoord met ma als

praedicaat kan optreden, vgl. §54: stya mpa makadjoro wowa, hij is het, wiens

snot uitloopt (104.52), alsook daar, waar een deelwoord met ma als subject

enz. kan optreden, vgl. § 55, 56 en 109: wdra mpara madadju ro hau ade

(vgl. § 48), sommigen zijn lui en traag (85.11), na-mböto-ra masadompo

ade-na doü labo-mu (bepaling vooraan, vgl. § 110), velen uwer lieden » hebben

een half hart" (zijn met een half hart bij de zaak, 15.4); wati wdra makasi

ade inga ro horu nahu ake, er is niemand, die medelijden heeft om mij te

helpen en bij te staan (57.12); wdra-ra mandadi ana fana-n ede goroda,

wdra mandadi naga, wdra-ra mandadi ura afi, er waren er wier pijlen garuda's

werden, van sommigen werden zij tot draken, van anderen tot een vuurregen

(79.18 en 19. Men merke op het verzwijgen van het tweede lid der

samenstelling bij de herhaling); saniki-niki maupa wela-na, al wat vier zijden

heeft (95.4).

§ 161. Wanneer evenwel een verbum finituni gebezigd moet worden, treden de

bezittelijke samenstellingen in den regel niet als praedicaat op, maar wordt

het compositum ontleed, zoodat het subsi., wat daarin het tweede lid vormt,

als subject optreedt, terwijl het subst. of voornw., wat bij attributief gebruik

der samenstelling het geattribueerde is, in genitief-betrekking tot dit subject
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geplaatst wordt, bijv. na-kasi pöda-póda ade ndai-lcu maèda ndai-mu, mijn

hart heeft (d. i. ik heb) zeer veel medelijden als ik u zie (SI. 7— 8); na-dahu

ade-ta lao di doü ake, ons hart is (wij zijn) bevreesd naar die menschen te

gaan (51.22. v. o.); na-ddra malai-ku ade-ku, mijn hart is (ik ben) zeer hongerig

(45.22V, makenlo ba ede, na-nae wdli-ra löko-na wei-na sangadji ede, daarna

werd de buik van de echtgenoole van den vorst wederom groot (daarna

werd de echtgenoote van den vorst wederom zwanger, 63.28—29); mango

pöda wöo-ku ake, mijn keel is zeer droog (ik heb ergen dorst, 50.51). De

oplossing dezer samenstellingen, welke blijkens bovenstaande voorbeelden ook

daar gebezigd wordt, waar woorden als ade, in figuurlijken zin voor den

persoon zelven staan, welke woorden in het Bim. als subject optredende

meer de waarde van een grammatisch subject hebben (vgl. het gebruik der

deelwoorden, § 50), heeft a fortiori ook in alle andere gevallen plaats:

na-wdra-ra kaljihi-na, hij heeft oordeel des onderscheids (11.5); wdra dja-ra

ana-mu-ro, hebt gij kinderen? (50.58); kira-kira wdra sa-singku deï-na dana

ra-ngdri-na ede, ongeveer één arm was de diepte van den door hem uitgegraven

grond (den grond had hij ongeveer één arm diep uitgegraven, 62.50); enz.

Eenige der bezittelijke samenstellingen kunnen niet in een finieten zin

opgelost worden. Hiertoe behoort (ma)(aho weki(n), schoon. De reden hiervan

zal wel zijn, dat (na)taho weki-na, als finieten zin, gewoonlijk in andere

beteekenis gebezigd wordt, bijv. taho pöda weki-na sai-mu di uma, het best

is, dat gij even in huis aangaat, gij moest even in huis aangaan (42.25).

Moet dit woord als praedicaat optreden, dan maakt men het door er een

subst. voor te plaatsen wederom tot attribuut, bijv. ana raio ka-mai doü taho

weki-na, die prinses ginds is een schoon mensch = is schoon (22.34) ; wei

pande ede doü sampela taho weki-na, de timmermansvrouw was jong en

schoon (50.8). Op dezelfde wijze zegt men ook: lamada döho lolu-n ake doü

masabuwa ina ro ama, wij met ons drieën zijn van één vader en moeder

(60.27). Opmerking verdient nog malai-lai pdhu, veelsoortig, van allerlei

soort. Bij dit woord is het prefix ma met het overige van het woord

samengegroeid, en zoo treedt het woord ook in dezen vorm als praedicaat

op, waar anders een finiet werkwoord vereischt wordt, bijv. na-èda-du ba

sangadji Ama-ana na-waü-ra nggdri saraa ro malai-lai pdhu raa kamami ba

ana ompu ede, toen vorst A. a. zag, dat wat de dochter van den ouden man

gekookt had van zeer verscheiden en van allerlei soort was (44.58—59);

nggdri eli-na maivantju-wanlju pala malai-lai pdhu, de verscheidenheid van

hun geluid is van zeer verschillenden aard (91.51). Hier treedt malai-lai

pdhu, als subst. in het laatste lid eener bezittelijke samenstelling op,

in waarde staat het dus gelijk met de in § 56 besproken subst. met ma,

hoewel deze niet praedicatief plegen op te treden.

Ook wanneer een werkwoord in substantiefvorm moet optreden en het

oorspronkelijk subject dus in genitief-verhouding tot dit verbale subst. komt
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te staan, heeft er geen samenstelling plaats, bijv. nggdhi mpa wdra-na imbi

dei nawa-mu, nggdhi mpa wara-na dahu-na ade-mu, gij zegt, dat er geloof in

uwe ziel is (dat gij gelooft), gij zegt, dat er vrees van uw hart is (dat gij

God vreest, 104.11— 12); vgl. § 247. Dewijl het nu echter in het Bim.

veel gebruikelijker is den genitief van het pronomen van den 3den persoon

in zulk een geval te verzwijgen, ook daar waar geen kwestie van samenstelling

is, dus wdra dahu ade-mu voor wdra-na dahu-na ade-mu, is het gewoonlijk

aan den vorm niet te zien, of er samenstelling plaats heeft of niet: na-ipi

pöda ddra ade-na doü ede, deze man heeft zeer grooten honger (43.7— 8);

ku-raho ntene-ku sa-waü-waü kasi ade-mu, ik vraag toch, dat gij zooveel

mogelijk medelijden hebt (57.15— 14); nahu wati bade-ku nggali tjoi-na peyo

ede, ik wist niet, dat boschhanen duur waren (18.11). In zinnen evenwel

als: loba ro tama' aö-na lelu ro naè nee, (nae nee, begeerlijkheid, uit nae,

groot, en nee, wil, 8.22—25); wali-du wdra-na ndai kantewi kai-ta taho weki-na

doü ede, er is niets, waarmede wij de schoonheid dezer vrouw kunnen

vergelijken (56.54— 55); pili tula madangawa dengga, hoofdpijn, die niet wil

ophouden (4.52), zal men de woorden, nae neé, taho wekina en pili tula,

dewijl zij duidelijk één begrip aanduiden, als samenstellingen van twee subst.

dienen te beschouwen. In de praktijk maakt het zeer weinig verschil of

men samenstelling aanneemt of niet, dewijl de vorm dezelfde is Bovendien

treft men in minder gewone taal, ook waar men deze woorden als één

begrip aanduidende zou beschouwen, alle mogelijke constructies aan, bijv.

mango-na woo, dorst (88.21); voor mango wöo, als op 85.1, 93.19; sintji-la

ade, uw berouw, voor sintji ade-ta (84.11). Ook bij de constructie met kai

heeft geen samenstelling plaats : ede-ra ndai hera kai ade-na ruma-t ede,

daarop verwonderde zich de vorst (26.25) ; ede-ra neyo kai-na ade-na, daarop

was haar hart licht (daarop was zij verheugd, 62.19).

162. Bij het in de vorige § behandelde geval kan de constructie evenwel ook

eene andere zijn. In de eerste plaats is op te merken, dat verscheidene

woorden, die aan het hart, enz. eene of andere eigenschap toezeggen, ook wel

van den persoon zelven kunnen gebezigd worden, bijv. dahu, vreezen; hera,

zich verwonderen (40.28); hido, honger hebben, (bijv. doü mahido 14.16 v. o.

vgl. 85.1) en dus, als elk ander eenvoudig werkwoord, ook als praedicaat

kunnen optreden, wanneer het subject een persoon voorstelt. Vervolgens

wordt ook de bezittelijke samenstelling nu en dan als praedicaat gebezigd,

bijv. mu-pili löko-mu-ro, hebt gij buikpijn? (19.6); sura mu-kasi toi ade labo

nahu, mits gij toch medelijden met mij hebt (48.22) ; na-mbani pöda anakoda

ake, na-sabuwa guru-na ro na-tjampu saraa labo ompu manfau lewi ede, deze

scheepsgezagvoerder is zeer brutaal, hij heeft één leermeester gehad met en

is neef in den eersten graad van den ouden man, die eigenaar van den tuin

is (75.22). Deze constructie moet steeds gebezigd worden in uitdrukkingen

als: kasi kai ade voor kasi ade labo, vgl. § 155. Ten slotte kan, indien hel
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logisch onderwerp wordt voorgesteld door een persoonlijk voornw., dit

aangeduid worden door het volledig voornw. na den genitief ervan te

herhalen : wati wara masa-ku nahu kone sa-balae, ik heb geen geld, zelfs geen

duit (57.28); mbuda isi mada-mu nggomi, zijt gij blind? (24.51). Bij deze

constructie valt geen bijzondere nadruk op het voornaamwoord, dewijl dit

achteraan staat en dus de gewone plaats van het subject inneemt (vgl. § 289).

Wil men den nadruk er op leggen, zoo wordt het vooraan geplaatst, bijv.

nde pala ai-na ngeri, mai ka ndede-n nahu ake na-hido-ra lóko-ku, maar maak

het niet te lang, want ik heb honger. (Het Bim. moet hier nadruk op nahu

leggen, dewijl het subject in de hoofd- en nevenzin verschillend is, vgl.

§ 230, 26.6). Met nadruk kan ook een subst. als logisch onderwerp vooraan

geplaatst worden, bijv. riyana-n ake mböto sdhe-na, (van) den schoonvader

vele waren de buffels (de schoonvader had vele buffels, 27,11). Men vergelijke

ook het gebruik der volledige voornaamw. te zamen met hunnen genitief na walt.

§ 163. Ook een attributief gebezigde bezittelijke samenstelling wordt dikwijls

ontbonden, wanneer zij een woord bevatten dat »zeer, erg" beteekent, bijv.

wara sa-buwa kola na-nfjewi kai-ku ba taho, er was een zeer schoone vijver

(voor: mantjewi taho, 82,23. v. o.); wara sa-buwa lewi na-mböto malai-ku isi-na,

er was een tuin, wiens inhoud zeer veel was (waarin zeer vele planten

waren, 65.34). Ook de samenstellingen, welke de lengte en breedte te kennen

geven, worden dikwijls op de volgende wijze ontbonden: ede-ra mbeï kai ba

ruma-l kuru besi wara sd-ndupa ndru-na, sa-tenga ndupa dèse-na, daarop gaf

hem de vorst eene ijzeren kooi van één vadem lengte en één halven vadem

hoogte (46.22 — 23); op dezelfde wijze, dus als bij praedicatief gebruik in

een zin als: kira-kira wara sa-singku deï-na dana ra-ngdri-na, vgl. boven § 161.

Aanm. Slechts zelden treft men in het Bim. eene constructie aan, waarbij een subst. gevolgd door

een deelwoord dient tot attributieve bepaling van een ander subst. Een voorbeeld is: sinlji

mata mandanda, een ring met steentjes op een rij (108.18) zoo ook: doü neè-na mataho,

iemand van goeden wil (13.8).

§ 164. Andere samenstellingen, waarvan het eerste lid een werkwoord, het tweede

een subst. is, zijn niet zeer talrijk. Voornamelijk treft men ze aan, als

het werkwoord intransitief is, in de beteekenis van: als dat, wat het subst.

voorstelt den inhoud van het werkwoord verrichten, bijv. sadja-na lopi —
na-luu djuru mudi kai-ku ba la Sawi, jammer van het schip, — waarop

Sawi als stuurman in dienst is gekomen (101.7

—

9); nee hadji = Mal. naik

hadji (10.3); nggeè ada, lett: als slaaf blijven of wonen, v. d. zijne opwachting

maken bij den vorst of een hooggeplaatste en v.d. wederom ook als een

transitief werkwoord gebezigd met de beteekenis van: iets berichten of

mededeelen aan een hooggeplaatste, vgl. de teksten passim.

Voorts vormen eenige werkwoorden met hun object, wat dan steeds een

verbaal subst. is, eene samenstelling, bijv. mbeï ngowa, (bijv. mbeï ngowa-pu,

54.8) mededeeling geven, kennisgeven ; mbeï ntjonggo, leenen, ter leen geven

;

nggdra ta-mpaa menlja-sa, als gij mcntja speelt (schermt, I). Eene enkele
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maal staat het subst. ook in andere verhouding tot het werkwoord, bijv. in

mpaa luba, kaartspelen,

165. De samenstellingen van twee woorden van verbale beteekenis zullen hier

voor het gemak verdeeld worden naar de transitieve of intransitieve beteekenis

der woorden, die de samenstelling vormen.

Twee woorden met transitief-verbale beteekenis worden in de eerste plaats

samengesteld om daardoor een begrip uit te drukken, wat bij ons wordt te

kennen gegeven door samenstelling van een transitief werkwoord met een

scheidbaar partikel of bijwoord : ntjihi-ndai-na, nggömi, ake pala biya weya-ku

luta-mu, het juiste er voor (voor wat gij verricht hebt) zou zijn, gij, mijn

stukslaan van uw hoofd (uw verdiende loon zou zijn, dat ik uw hoofd stuk

sloeg, 50.31—52, pala Ma uit pala, slaan en bia, breken, frangere) ; ede-ra

ponggo bóo mena kai-na fuu aduriya, daarop hakte hij al de doerian-boomen

om (50.22—23, ponggo bóo uit ponggo, hakken en böo, vellen) ; pata tjengga-ku

rawi mamada labo mamami, onderkennen (uit elkander kennen) onrijpe en

rijpe daden (90.4, pata fjengga uit pala, kennen en tjengga, scheiden) ; köne

wara doü mamai fou batu-ta, al is er iemand, die ons komt nazetten (41.6—

7

fou balu uit fou, jagen, nazetten en balu, volgen). Op deze wijze is ook te

verklaren een zin als: kani imba-ku kani kafir (kam imba uit kani = Mal. pakei

en imba, nabootsen) nabootsend dragen de kleeding der ongeloovigen, zich als

de ongeloovigen kleeden (9.14. v. o.). Verder behooren hiertoe de samen-

stellingen van een transitief werkw. met een ander, voorzien van het prefix

ka, als mbadju kakubi, fijnstampen, waarvan reeds in § 40 voorbeelden

gegeven zijn. Dewijl dat, wat wij door een scheidbaar partikel, adverbium

of adjectieven uitdrukken, het eigenlijk bepalende element is, wordt dit in

het Bim. ook steeds door het tweede werkwoord voorgesteld. In het voorbij-

gaan zij opgemerkt, dat het Bim. evenals de verwante talen, dikwijls een

enkelvoudig werkwoord bezigt, waar bij ons het gebruik van een compositum

noodzakelijk is, bijv. ndadi haa lalo weya ba wai rera doü mpanga ede sa-dompo,

de oude vrouw beet daarop dadelijk een stuk van de tong van den dief af (41.50).

In de boven aangehaalde voorbeelden vormen de twee werkwoorden niet

alleen eene samenstelling naar den vorm, maar ook naar den zin, dewijl zij

te zamen duidelijk één begrip uitdrukken. Dikwijls echter stelt het Bim.

ook twee transitieve werkwoorden naar den vorm samen, zonder dat er aan

eene eenheid van begrip te denken is, bijv. ede-ra lao fou batu kai-na raa

edi Arna Seho ede, daarop ging hij A. S. (d. i. den buffel) achterna, zijne

voetstappen volgende (56.18). Deze samenstellingen worden gebezigd, wanneer

het tweede werkwoord door een deelwoord kan vervangen worden en beide

werkwoorden hetzelfde object hebben, vooral wanneer dit laatste verzwegen

is (dus bij ons door een voornaamw. wordt weergegeven). Het hier gegeven

voorbeeld stelt dus een bijzonder geval voor, dat alleen daardoor mogelijk is,

omdat het tweede werkwoord, batu, hier eigenlijk eene dubbele functie vervult,

VEBH. BAT. GEN. XVIIIL. 14
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in de eerste plaats heeft het tot object raa edi, maar in gedachten is het

tevens met het eerste werkwoord als fou batu verbonden en heeft dan Ama
Seho tot direct object (vgl. het vierde voorbeeld in deze §). Een ander

voorbeeld is: raka-ku matani, lao mbeï kai ba nahu, ntika na-paki ao-ku (joaki

ao uit paki, wegwerpen en ao, aannemen), toen ik iets zwaars gevonden had,

gaf ik het (hun) en op eens wierpen zij (het) weg (het) aangenomen hebbende

(toen zij het aangenomen hadden, wierpen zij het op eens weg, 34.25). Vgl.

de paralelplaats op 35.37: ede-ra ao kai ba doü mpanga, na-èda-ku pala wadu,

ede mpara paki-na, daarop namen de dieven het in ontvangst, maar toen zij

zagen, dat het steenen waren, wierpen zij ze weg. Bij deze samenstellingen

kan het ook voorkomen, dat de volgorde der leden vrij onverschillig is, bijv.

ede-ra kalei waa kai di tando ruma-t, daarop droegen zij (hem), (hem) voor

den vorst brengende (en brachten hem voor den vorst, 59.23) en : ede-ra kau

waa kalei kai aka uma ra-kaambi weya, daarop beval (de vorst hem) dragende

te brengen naar het voor hem gereedgemaakte huis (ibidem, reg. 28).

Natuurlijk is het gebruik dezer samenstellingen niet noodzakelijk en kan in

plaats van het tweede werkwoord, een deelwoord met ma, een verbaal subst.

(vgl. § 249) of wel eene afzonderlijke zinsnede gebezigd worden, als bijv.

ede-ra kalei kai ba ana döho-na ede, lao waa lalo-ku aka uma ruma sangadji,

daarop droegen hem zijne kinderen en brachten hem terstond naar de woning

van den vorst (19.9).

In het geval, bedoeld in de Aanm. na § 90, kunnen wij het tweede

werkwoord van zulk eene samenstelling teruggeven door een infinitief, voor-

voorafgegaan door »om te", bijv. ede-ra ngdri kalösa kai-na, waa kateï-ku wei-na,

daarop groef hij (het) uit en bracht (het) aan zijne vrouw om (het) haar te

laten zien (62.52) ; ede-ra ngupa kai-na mbeè nee sambele tjöla kai tindja-na,

daarop zochten zij eene geit om te slachten om daarmede hun gelofte te

voldoen (54.17); na-waü-ra wdra kamoa ra-dumpa-na, na-wii kipi-ku di saliri-na,

er is reeds een door hem gevangen sprinkhaan (hij heeft reeds een sprinkhaan

gevangen), welken hij onder den oksel gelegd heeft om (hem) vast te houden

(51.25—24) ; ku-waü mpudu sambele ngdha, ik heb (ze) geslacht om (ze) op

te eten (29.16). Vgl. ook $ 169.

§ 166. Wanneer een transitief werkwoord met een intransitief wordt samengesteld,

zoo heeft dit laatste het karakter van eene adverbiale bepaling. Gewoonlijk

zijn het dan ook kwalificatieve werkwoorden. Van de andere intransitieven

zijn mij alleen als tweede lid in eene samenstelling met een transitief werkwoord

bekend: rero, ngaro en andere werkwoorden, welke «rondgaan, her- en

derwaarts gaan" beteekenen (waaromtrent nog op te merken is, dat sommige

bijna adverbia zijn geworden, dewijl zij meest altijd in samenstelling voorkomen),

alsmede sai, ergens even aangaan. Deze kunnen hier behandeld worden, dewijl zij

eigenlijk, evenals ao in paki ao (zie de vorige §), in plaats van een deelwoord

staan. Alleen zij opgemerkt, dat hier de samenstelling steeds plaats heeft:
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ngupa rero kai-na doü woro, masabune-bune ntoi ngupa warawingo-na, enz.,

daarop zocht hij rondgaande (= overal) naar het spook; nadat hij een tijd

lang her- en derwaarts [gaande] gezocht had, enz. (26.11); ede-ra lao daro

rero-na, daarop voelde hij overal rond (59.19); bune-ku da lao rai kailamada

labo ra-fou ngaro ba udi ro mudi, hoe zouden wij niet gevlucht zijn, terwijl

wij overal heen door den leguaan vervolgd werden? (21.8—9); ede-ra nee

loa djadja kai-na iwa döho-n, daarop maakte hij zijne makkers rondgaande

(z. v. a. den een na den ander) los (41.1); na-neè-ra wii sai mam sa-buwa

rupiya ede di ade pöo, hij wilde den éénen gulden even aangaande (z. v. a. in

het voorbijgaan) in het stuk bamboe leggen (24.24); na-öno sai waü-pu djdra-na

di ade kola, hij drenkte in het voorbijgaan zijn paard eerst nog uit den

vijver (55.17).

167. Een intransitief werkwoord wordt met een transitief samengesteld in de

eerste plaats: om een begrip uit te drukken, wat wij te kennen geven door

samenstelling van een intransitief werkwoord met een scheidbaar partikel,

soms ook moeten wij het tweede werkwoord door een bijwoord of voorzetsel

weergeven; de samenstelling heeft in het Bim. steeds transitieve waarde.

Voorb. lampa hèko-ku labo pit napas ede, men moet het omloopen, terwijl

men den adem inhoudt (14.7, lampa hèko uit lampa, loopenen hèko, omgeven);

ede mpara mabu-na awa dana, mabu pita-ku lènga döho-na, daarop viel hij

op den grond boven op zijne makkers (41.51, mabu pita, incidere uit mabu,

vallen en pita, op iets zijn, op iets drukken); ampo la-döho pita-ku, vervolgens

gaat gij er bovenop zitten (5.21); tjoü-tji malampa rumpa weya koha tuta

doü ake, wie loopt daar tegen den schedel van dezen mensch (d. i. van mij)

aan? (55.25, lampa rumpa, incurrere uit lampa, loopen en rumpa, aanbonsen)

;

wati-du bae-bae-na rai rumpa-na hadju ro wadu, zonder juist te weten wat

hij deed, rende hij tegen boomen en steenen aan (58.56, rai rumpa uit rai,

snel loopen en rumpa, aanbonsen) ; na-mai tiri weya-si tada-ku, indien hij op

mijne deur afkomt (51.14. v. o., mai tiri uit mai, komen en tiri zijn koers

nemen naar) ; ede-ra teka kai-na niu ede, kalondo mena kai wuwa-na. Ede-ra

londo batu kai-na ba la Kalai, daarop klom hij in den klapperboom en wierp

de vruchten naar beneden. Daarop ging Kalai ze achterna (21.22—21. v. o.,

londo batu uit londo, nederdalen en batu, volgen) ; ede-ra londo kai-na watu

èse elo hadju, na-londo raka-du Ama Metjo, daarop daalde hij van den top van

den boom af [en daalde neer] naar den tijger (58.15—14, londo raka, afdalen

naar, uit londo, afdalen en raka, bereiken). Op dezelfde wijze gevormd zijn:

lao raka, gaan naar, bijv. ntika na-èda-du öbu afi, ede-ra lao raka kai-na,

toen hij den rook van het vuur zag, begaf hij zich daarheen (65.55—54) ; rai

raka, ijlen naar: na-waü-ra rai raka Ama Barewo, hij is naar A. B. toe geijld

(56.58) ; mai raka, komen bij : na-mai raka-ku nahu, hij is bij mij gekomen

(56.56). Op te merken is, dat wanneer het eerste lid van zulk eene samen-

stelling gevormd wordt door de woorden: mai, komen; lao, gaan of een
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werkwoord, wat wij door eene samenstelling met »gaan" kunnen Weergeven,

de beteekenis van het composituni ook eene andere kan zijn, zoodat wij het

tweede werkwoord door een infinitief, al of niet voorafgegaan door »om te",

moeten vertalen, vgl. § 170. Zoo kan londo batu evenals boven beteekenen

:

«afdalen, volgende iets, wat eveneens afgedaald is", maar ook: afdalen om

iets, wat bijv. op den weg loopt, te volgen. In de tweede plaats worden ook

op deze wijze, evenals van twee transitieve werkwoorden, enkel formeele

samenstellingen gevormd, vgl. § 165, bijv. ede-ra luu batu-kai-na lapa ede di

ade lewi, daarop ging hij den tuin binnen, volgende de goot (of door de goot,

65.39). Zoo zijn ook te verklaren samenstellingen als nangi kantjü-ntjii ade, op

hartverscheurende wijze weenen, enz., waarvan voorbeelden zijn gegeven in § 40.

Aanm. In deze samenstellingen worden de in § 154 besproken transitieven en intransitieven, als

bia en mbia, door elkander gebezigd in transitieve beteekenis, zoo leest men op 13.11—13: oi

malao ntiri rasa-na, nasi mangemo ntiri rasa-na, water, dat op zijn land afgaat of naar

zijn land toestroomt, een vogel, die op zijn land afvliegt, waarin ntiri blijkbaar voor tiri staat
?

dewijl anders voor rasa-na eene praeposilie moest staan, zoo ook na een transitief werkwoord:

ta-löo mbia-ku rowa ede, gij werpt den pot stuk (5.3J; waü ede, na-pöde ivdri nggiri-du ba

ompu-mu, daarna hebben uwe grootouders het ineengedraaid en omgewend (87.1).

§ 168. Zeer talrijk zijn de samenstellingen van twee intransitieve werkwoorden,

soms kunnen wij deze eveneens door eene samenstelling weergeven, somtijds

moeten wij het tweede door een deelwoord of de omschrijving daarvan, of

wel door een adjectief, soms ook door een bijwoord of bijwoordelijke uit-

drukking vertalen, ook in dit laatste geval vervult het tweede werkwoord in

het Bim eigenlijk de functie van een deelwoord. Bijv. na-èda-ku ama-na

wunga maru sarènga-na, (toen) zij hunnen vader achterover zagen liggen

(19.4—5, maru sarènga uit maru, liggen en sarènga, ook alleen: achterover-

liggen) ; na-maru sambanta-ra di lewa-kai ede, hij lag languit op het slagveld

(79.27) ; na-tantu ndadi mbóto-ra, zij zullen zeker veel worden (vermeerderen,

80.8. v. o.); wunga maru ngèpa-na awa fuu dobu, terwijl hij onder het suikerriet

verscholen lag (26.12, maru ngèpa, zich verschuilende liggen); ede-ra made

lelo kai-na ana udi-r mudi ede, daarop stierf het kind van den leguaan,

verpletterd (20.17); saraka mabu tarambeyo-na di kèto Ama Metjo, totdat

hij viel, hangende aan den staart van A. M. (d. i. den tijger), tot dat hij viel,

terwijl hij aan den staart van den tijger bleef hangen (38.37); na-lao lampa

rero-ra di kengge moli, zij ging op het strand rondloopen (66.15); na-sera

sai-ra, hij ging even aangaande (in het voorbijgaan) zijne behoeften doen

(56.5) ; na-luu ngdro-ra di ade dobu ede, hij ging rondgaande (d. i. nu hier

dan daar) in het suikerriet (26.10); na-waü-du mbia sambara-mbura pingga

ro mangko, de schalen en koppen waren «zich overal verspreidende" (in

duizend stukken) gebroken (27.23) ; au-tji habar mai mböto kai weki nggömi

döho ake, wat is er, dat gij lieden komt veel zijnde (met uw velen, 55.16);

sabune-bune-du ntoi nggèè tjampo-na, een tijd lang woonden zij «gemengd"

(te zamen, 58.5).
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Somtijds is de volgorde der leden van de samenstelling anders dan men,

naar hetgeen in § 155 gezegd is, verwachten zou, bijv. doü siwe mawaü-ra

made sambanla di woha nljai, eene vrouw, die dood op den weg lag (32.25),

waarin het tweede lid der samenstelling het hoofdwerkwoord is, dergelijke met

een voorvoegsel voorziene werkwoorden, worden steeds in zulk eene samenstelling

achteraangeplaatst, men kan mawaü-ra made sambanla ook verklaren door:

welke dood was en nederlag, vgl. § 169. Moeielijker is de volgorde in

mimi made, verdrinken (uit mimi, verzinken en made, sterven, bijv. nggdra

ta-lodja lao dei-sa, la-mimi made, als gij naar binnen zeilt, zult gij verdrinken

(21.18— 17. v. o.) ; taho wdli-pu mbia sambura labo mimi made-ta, het is ook

beter om schipbreuk te lijden, dan dat wij verdrinken (21.16. v. o.). In

alle gevallen laat zich ook mimi made verklaren door «verzinken en sterven".

Woorden als lösa, uitgaan en dergelijke, welke wij door eene samenstelling

met »gaan" kunnen weergeven, staan in samenstelling met een ander intr.

werkwoord vooraan, ook daar waar wij ze door een bijwoord moeten weergeven.

Bijv. ede-ra hengga-na nljai tamba-n ede, lösa ngemo metia kai djanga peyo

ede, daarop deed hij de deur van het net open, en de boschhanen «gingen

alle vliegende uit" (vlogen er alle uit of weg, 18.3); ede mpara londo

babu kai ndai-na, daarop sprong hij-zelf naar beneden, 35.22); na-lao londo

nggon/ju watu nggaranggonggo uma-na, hij ging afdalen, springende van den

gevel van zijn huis, (hij sprong van den gevel van zijn huis af, 48.3), Mai,

komen, gaat ook aan deze woorden vooraf: au mai luu-ma di lamba nahu

binata ede, waarom zijn die dieren mijn net binnengekomen (18.2). Ook

lao, gaan, staat vooraan; zulke samenstellingen met lao, zijn evenwel te

beschouwen als die, welke te behandelen zijn in § 170. Rai (Mal. lari) kan

zoowel het eerste als het tweede werkwoord zijn, bijv. ede-ra tjuwa rai lösa

kai-na watu kampo pa ede, daarop ijlde ieder om te gaan buiten (daarop

verliet elk ijlings) het erf van den pachter (41.2); na-neè-rai nggontju watu

tantonga, wati lowa-na; ede-ra rai luu tjili kai weki-na di ade kuru besi, hij

wilde ijlings uit het venster springen, maar hij kon niet; daarop ging hij

ijlings in de ijzeren kooi om zich te verbergen (47.23); daarentegen:

ede-ra londo rai kai-na watu nljai riha, daarop vluchtte hij naar beneden

(d. i. uit het huis) door de keukendeur (47.42) ; edera tuu londo rai

kai-na di doro ro wuba, daarop stond hij op en vluchtte naar beneden

(uit het huis) naar de wildernis (49.26). Staat rai voorop, dan kan de

samenstelling beschouwd worden als eene, welke in § 170 te vermelden

is, in het andere geval als de in deze § behandelde; veel verschil in denzin

geeft het evenwel meestal niet.

Somtijds moet eene samenstelling van twee intransitieve verba, door ons

met twee door de conjunctie »en" verbonden werkwoorden worden weergegeven,

zie de volgende §.

169. Zeer dikwijls bezigt het Bim. verba van synonieme of bijna synonieme
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beteekenis om één begrip uit te drukken, bijv. donggo ro mbeï, overhandigen

en geven (bijv. 34.28). Gewoonlijk zijn dan beide woorden door de conjunctie

ro (en) verbonden. Niettemin dienen zij toch als samenstellingen beschouwd

te worden, zij het dan ook als oneigenlijke. Wanneer toch ma, raa of in

finiete zinnen een verkort persoonlijk voornw. gebezigd moet worden, is

het voldoende dit alleen voor het eerste woord te plaatsen: amal-mu ede daa

maraka ro tjiki, uwe goede werken zijn onvoldoende (83.13), vgl. § 48,

wdra mpara ndai mahaa ro ngènge, sommige bijten, 84.17), vgl. § 111; ba

supu raa-lambo ro boë ba nggömi, (dewijl gij haar geslagen hebt (52.23),

vgl. § 69; na-kadöri ro matji, zij zijn zoet (89.2) vgl. § 227, vlg. Ook kan

ro, evenals tusschen twee substantieven, verzwakt worden tot ra of r.

Zeldzamer wordt ro geheel weggelaten en maken dus de beide woorden

ook naar den vorm eene samenstelling uit. Voorb. ta Veto pèto waü-pu lamada,

bind mij eerst vast! (19.15, Veto = pètó), eli hadju ra-löo bate ba la Bango,

het geluid /an het hout, dat door Bango neergesmeten was, (32.2, loo = bate)

mu-waü-ra nae sampela pala, gij zijt nu groot en volwassen geworden (78.22).

Zeer dikwijls is het eerste of tweede woord alleen niet in gebruik, bijv.

wuu ro pata, gelijk of versterking van wuu, jaloers (pata alleen in deze

beteekenis niet gebruikelijk); mpaa ro mpidji = mpaa, spelen (mpidji ongebrui-

kelijk); nggasa ro nggdri= nggari, in de beteekenis: levendig zijn, bloeien

van een land (nggasa alleen ongebruikelijk); lewa ro laka. strijden, ruzie

maken {lewa alleen «strijden, oorlog voeren" laka alleen ongebruikelijk).

Soms ook heeft het woord, dat nog afzonderlijk in gebruik is, alleen eene

andere beteekenis, bijv. ede-ra hidi, vast, bestendig (ede heeft geen levende

beteekenis meer, hidi alleen beteekent «plaats" vgl. Jav. genah, vast, in het

Bal. plaats). Soms zijn ook beide woorden alleen ongebruikelijk, bijv. ede

ro pehe, vermanen, onderrichten (pehe alleen bestaat wel, maar beteekent:

kunnen en kennen.

In dit geval wordt ro dikwijls verzwegen, bijv. ede-hidi naast ede ra hidi;

ntjihi-ntjao, voldoende ; santjaru-nljamba = santjamba, verspreid ; ntara-ntodo =
ntodo, vol gaten zijn, enz. Van deze woorden moeten vele thans als grond-

woorden beschouwd worden.

Somtijds worden zulke copulatieve samenstellingen ook wel gevormd van

woorden, die geene synonieme beteekenis hebben, bijv. mandinga labo nangi

kanggitja-na, terwijl zij daarbij weende en schreeuwde (52.11); ai-na hdri

kabalo kai-mu, lacht en spot daarbij niet (92.3), Deze samenstellingen laten

zich echter ook wel verklaren als die in § 165 en § 168. Alleen als

copulatieve samenstelling evenwel laat zich verklaren: luu lösa, in- en uitgaan,

bijv. 11.2.

§ 170. Omtrent de samenstelling der woorden van verbale beteekenis is nog het

volgende op te merken. De woorden lao, gaan; mai, komen, alsmede die,

welke wij door eene samenstelling met «gaan" kunnen weergeven, nam.

:
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luu, ingaan; lósa, uitgaan; londo, naar beneden gaan, afdalen; nee, naar

boven gaan, opklimmen, als ook luu, opstaan, kunnen met het daarop volgende

werkwoord, wat wij weergeven door een infinitief alleen of een infinitief

voorgegaan door »om te", naar willekeur al of niet samengesteld worden.

Rai, snel gaan, ijlen, vóóraan geplaatst, wordt steeds met het volgende

werkwoord samengesteld, (voorbeelden zie men boven onder § 168). Bijv.

lao weha-pu kapa ede, ga dit scheepje halen (22.7); ake bunga, wai-e, ta-

lao-ra landa di kapa mabou mai ede, hier zijn bloemen, grootmoeder, ga die

verkoopen op het schip, dat pas aangekomen is (71.35); na-lao hade-du, zij

gingen hen dooden (75.32); na-lao-ra weha hadju kaa, hij ging brandhout halen

(65.16); ede-ra lao weha kai-na hadju, daarop ging hij hout halen (62.28—29);

ede-ra lao kai wai maweha pöo ede, daarop ging de oude vrouw het stuk

bamboe halen (24.19); na-mai waa kaleï-ra ba doü di tando ruma-t, de lieden

kwamen hem in tegenwoordigheid van den vorst dragen (60.35); ku-mai

póda mpa dodo oi nöno, ik kom werkelijk alleen maar om drinkwater vragen

(50.30); na-londo ao-du ba radja Mangendar-Sri, vorst M. S. ging naar beneden

om hem te gemoet te gaan (75.5—6); ede-ra londo kai wei sangadji Ana-ana

awa tinli tonda maao ruma-t sangadji mamai ede, daarop ging de vrouw van

vorst A. a. naar beneden, onder aan de trap om den vorst bij zijne komst te

gemoet te gaan (48.1); taho-pu nee maru-ku èse elo-n mangge ake, het is

het beste, dat ik opklim om te slapen (ga slapen) op den top van die

tamarinde (40.41): taho mpara neè-ku maru èse elo-na, het best is, dat ik op

den top ga slapen (41.9); na-luu dja-ra raho, zij ging ook binnen om te

vragen (56.27); ede-ra luu liyo kai ba iha-na, daarop kwam zijne moeder

binnen om te kijken (33.2); ede-ra lösa kai ompu makaringa sangadji Ana-ana,

enz., daarop ging de oude man naar buiten om vorst A. a. mede te deelen,

enz. (45.12); ta-lösa ao-ku aka woha nijai, wij zullen uittrekken om hem

halverwege te gemoet te gaan (79.2); ede-ra tuu rebo kai nahu, daarop stond

ik op om te (ging ik) dansen (19.7); ede-ra tuu kai ompu malao sodi ana-na

ede, daarop stond de oude man op om zijn kind te ondervragen (45.7—8).

Vaak ook worden deze werkwoorden op de volgende wijze geconstrueerd:

eerst worden zij als afzonderlijk woord gebezigd en dan herhaald in samen-

stelling met het volgend werkwoord als deelwoord of in substantief vorm als

plaatsvervanger van het deelwoord (vgl. § 44 en § 249). Voorb. ede-ra

lao kai wai malao raho, enz., daarop ging de oude vrouw [gaande] vragen,

enz. (72.1); wati ntene-pu mai-na kali mamai waa wei sangadji Ana-ana,

toch kwam de kali de vrouw van vorst A. a. nog niet brengen (47.19):

ede-ra lösa kai wei sangandji Ana-ana malosa wira weya dipi umpu, daarop

ging de vrouw van vorst A. a. naar buiten (uit haar kamer) om eene omzoomde

mat voor hem uit te spreiden (46.58). Gewoonlijk geschiedt dit, wanneer

het werkwoord den vorm van een subst. moet aannemen, doch ook wel in

een finieten zin, bijv. nggdra na-lao sara ama ro rahi-na malao nggee ada di
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ruma-ta, als de vaders en echtgenooten het aan den vorst gingen mededeelen

(S5.ll). Ook wordt lao wel pleonastisch na londo, enz. gebezigd : ede-ra londo

kai-na walu uma-na malao hengga ntjai lawa, daarop ging zij uit haar huis

naar beneden om de poortdeur open te maken (50.32); ede-ra nee kai Radja

Mangendar-Sri malao parèsa ngango ede, daarop ging vorst M. S. naar boven

om onderzoek te doen naar die opschudding (73.40); taho-ra ba lösa-ta, lao

ngupa rasa makalai, wij moesten maar uit (het land) gaan om een ander

land te zoeken (55.14); ede-ra luu kai-na ade bili-na lao mam, daarop ging

zij in haar kamer om te slapen (52.6). Ook na mai treft men wel eens lao

aan: ntika na-mai-ra doü kakai malao ou doü mataki möke, toen kwamen de

afgezanten om de wichelaars te ontbieden (64.10— 11). Dit zal echter wel

als eene slordigheid te beschouwen zijn.

Bij deze samenstellingen is nog volgende constructie op te merken.

Wanneer het direct object van een actief deelwoord of een actieven vorm

met ndai een pers. voornw. is, pleegt dit in verkorten vorm aan het deelw.,

enz. gehecht te worden. Geheel volgens den regel vindt men dan ook: doü

mamai fou batu-ta, iemand die ons komt achternazetten, (41.7); waarin la

het direct object is van het deelwoord met ma van het samengestelde

transitieve werkwoord mai
-f* (fou -f

- balu). Nu kan evenwel dit pers. voornw.

ook na het eerste woord geplaatst worden, bijv. doü mamai-na fou batu,

iemand die hem komt achternazetten (41.34), hoewel mai alleen gebezigd

natuurlijk nooit een rechtstreeksch object bij zich kan hebben. Hetzelfde

vindt men bij de passieve vormen.

De regelmatige vorm van het passief van een samengesteld werkwoord

mai (of lao) fou balu wordt bijv. aangetroffen in eene uitdrukking als doü

(ra-, ndai) mai (of lao) fou batu-na, iemand, wien hij komt of gaat (is gekomen

of gegaan; moet komen of gaan) nazetten, voorbeelden zijn hierboven,

alsmede onder raa en ndai te vinden. Somtijds echter wordt de agens, zoo

die door een pers. voornw. wordt voorgesteld, niet als boven aan het einde

van het compositum gehecht, maar na lao of mai, alsof deze op zichzelf

transitieve werkwoorden waren, bijv, made mangodu ra-lao-ku ngupa, een jonge

dood (jong te sterven is het), wat ik ben gaan zoeken (107.23); wuwa-na

pala ede ndai mai-na waa ro blo, hunne vruchten nu komen zij brengen en

aanbieden (91.2). doü lao-na raka, de lieden naar wie hij zich begeeft

(13.35—36).

Eigenlijk is lao raka meer eene samenstelling van de soort, welke in

§ 167 behandeld is, aangezien raka alleen niet in deze beteekenis gebezigd

wordt; uit den aard der zaak worden beide soorten echter niet scherp

onderscheiden. Eene enkele maal, doch zeer zelden, treft men ook bij het

finiete werkwoord deze constructie aan: lao tja-pu kanira toi lewi-ta, ga onzen

tuin eens wat schoonmaken (30.20, pu is bij den imperatief alleen na

transitieven te gebruiken, vgl. § 235).
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Hierbij is te vergelijken wat in § 111 gezegd is omtrent ngawa, Ijait,

lowa en waü, gevolgd door een ander werkwoord. Deze woorden worden

evenwel slechts zoo geconstrueerd in de actieve en passieve deelwoordelijke

vormen, in finiele zinnen en als verbaal subst. vormen zij nooit met het

volgende werkwoord eene samenstelling.

Hina, treffen, kan eveneens naar willekeur met een volgend werkwoord

samengesteld worden of niet. Niet samengesteld is het bijv. in: na-hina-ra

daro edi ompu, hij trof tastende aan te raken", (bij het rond tasten raakte

hij toevallig aan) den voet van den ouden man (59.29); ntika na-hina-du

hanta wadu riha, daarop trof hij op te lichten de haardsteenen (het trof,

dat hij de steenen van de keuken oplichtte, 33.35); ntika na-hina-ku èda

wei pande ede, daarop trof het, dat hij de limmerinansvrouw zag (daarop

kreeg hij de timmermansvrouw in het oog, 50.16). Samengesteld is het

bijv. in: ntika na-hina daro mpudu peti nae aka-n ede, daarop trof het,

dat zij tastende de vermelde groote kist aanraakten (59.19); ntika na-hina

upa-ku ana udi-r-mudi, daarop trapte hij bij ongeluk op het jong van den

leguaan (20.17).

Ook kau, bevelen, gelasten, vormt somtijds, bij de constructie met kat,

met het volgende werkwoord eene samenstelling, bijv. ede-ra kau waa kalei

kai, daarop beval hij (hem) te dragen en te brengen, enz., (59.28), ede-ra

kau lao kai ba ruma-la parèsa kapa mamai ede, daarop beval de vorst om
onderzoek te gaan doen naar het schip, dat gekomen was (59.12). Veel

gewoner is evenwel eene constructie als: ede-ra kau kai-na lao, enz. Ook

in finiete zinnen wordt kau nooit met het volgende werkwoord samen-

gesteld.

Steeds in samenstelling komt voor: tjoro (meestal tjoro-tjoro), voorwenden,

voorgeven, wat wij dikwijls door: voor de leus, kwansuis, moeten weer-

geven: nira pu ba nggömi (vgl. § 258) ndai matjoro-tjoro lari-na, gij echter

geeft voor het recht uit te spannen (87.3); ndadi na-ljoro-ljoro kamaru-du

weki-na, zij hield zich dus voor de leus slapende (39.16). Ook in de passieve

vormen kan het gebezigd worden met eene constructie als boven beschreven

is: huri-mu mpa ndai tjoro-mu bore, uwe huid wordt door u voor de leus

ingewreven (104.15).

Oorspronkelijk werkwoorden zijn ook tjuwa of tjuwa-ijuwa en ndha-naha,

welke nu alleen in samenstelling voorkomen, vgl. § 207 en § 261. Zoo ook

turu, vgl. het Wdb.

171. Een werkwoord kan ook samengesteld worden met een telwoord. Voorb.

tjengga duwa-ku, verdeel ze in tweeën (7.21); ta-tjengga upa taho-ku, laat

ons het juist in vieren verdeelen (59.23); mpöka pidu, in zevenen gebroken

(101.4); ntjai mantjangga upa, een weg, die zich in vieren splitst (97.5— 6).

Over de samenstelling van een werkwoord met een bijwoord, zal in § 259,

volg. gesproken worden.
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§ 172. Voor de samenstelling van een telwoord met een subst. zie men onder de

telwoorden. Ook voor zooverre samenstellingen van andere woordsoorten

voorkomen, zullen zij in de daarover handelende hoofdstukken besproken worden.

WOORDHERHALING,

§ 175. Omtrent den vorm bij woordherhaling is alleen op te merken, dat twee-

lettergrepige woorden geheel herhaald worden; terwijl, als een woord uit

zichzelf of door een nog gebruikelijk of niet meer gebruikelijk voorvoegsel

meer dan tweeletlergrepen bevat, alleen de beide laatste herhaald worden;

dus salama-lama van salama, het Arb. saldmat; sangadji-ngadji, van sangadji,

vorst; kantjii-ntjii van kantjii, verscheuren ; tampuu-mpuu van tampuu, beginnen,

tambdri-mbdri, van tambari, zich omwenden. Alleen vreemde woorden, die in de

Bimaneesche uilspraak drieleltergrepig worden, moeten in hun geheel herhaald

worden als mantari-mantari. Kai, labo en weya hebben natuurlijk geen invloed

op de herhaling, zij worden, zoo de zin dit vereischt, eenvoudig achter het

herhaalde woord geplaatst. Hoewel de woordherhaling in het Bim. niet

zeldzaam is, is toch hare functie niet zoo uitgebreid als in sommige verwante

talen; er is mij bijv. geen subst, bekend, ontstaan uit de herhaling van een verbaal

woord, als in het Mak. en Bug. niet zeldzaam zijn; ook eene herhaling van

een subst. als bijv. het Mal. kuda-kuda, kan in het Bim. wel beteekenen: iets

als een paard, maar er is mij geen voorbeeld bekend, dat zulk een herhaald

subst. als benaming van een bepaald voorwerp optreedt, gelijk zulks in het

Mal. het geval is. Met eenige zeldzame uitzonderingen geeft de herhaling in

het Bim. nooit eene andere beteekenis aan het woord, maar wijzigt deze

slechts eenigermate, wat wij meestal door eene nadere bepaling aanduiden.

Deze wijziging van beteekenis nu komt overeen, met die, welke woordherhaling

of reduplicatie in de zustertalen veroorzaakt.

§ 174. Is het woord een subst. dan drukt de herhaling in de eerste plaats een

verschil of verscheidenheid of een onbepaald meervoud uit, bijv. mböto

sangadji-ngadji ndai kabala-na, vele vorsten (van allerlei rang) stonden onder

zijne bevelen (55.7); ampo na-wii-du röo-röo hadju èse wawo-na, vervolgens

legden zij er (verschillende) boombladeren bovenop (69.40) ; ro ndake-ra karawi-ku

labo doü-doü makalai maraho inga labo ndai-ku, en zoo handel ik jegens

andere menschen (of iemand anders), die mij hulp komt vragen, (50.25—26).

In de tweede plaats geeft de herhaling eene versterking te kennen, welke

wij wel niet anders kunnen weergeven, dan door bij het subst. het adjectief

«geheel" te voegen: na-dödo tja-awa-ku, na-èda-ku doü sodi-na wunga bore-na

loi, na-kanteya mena labo lawili-wili-na, hij keek omlaag en zag zijne verloofde,

terwijl zij zich juist met een geneesmiddel besmeerde, (zoodat) » zij zichtbaar
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was met haar geheele borst (zoodat hare geheele borst te zien was,

32.10—11); ede mpara tundu kai-na labo fuu-fuu-n labo sanga-sanga-n labo

amu-amu-n, daarop droeg hij (den boom) met den geheelen stam en al de

takken en wortels (31.1. v. o.). In de derde plaats kan de herhaling eene

verzwakking van beteekenis te kennen geven, zoodat het herhaalde woord

aanduidt, iets als dat, wat het subst. beteekent: nira-pu ai ake köne-pu

mbeè-mbeè nee mawaü-mu aka ro kampula nggömi, maar nu is zelfs een dier,

als eene geit, in staat om u te bedriegen (38.8) ; ede-ra nggeè wali kai-na

ade wuba, na-kakidi-ra saladja-ladja nee nggeè kai-na, daarop gingen zij

wederom in het bosch wonen en richtten iets als een schuur (of een soort

schuur) op om in te wonen (65.12—13).

Ook bij woorden, die oorspronkelijk tot andere woordsoorten behooren,

maar geheel als subst. gebezigd worden, heeft de herhaling dezelfde beteekenis,

bijv. walu tampuu-mpuu-na, van het geheele begin af, bijv. 60.27. (Ditzelfde

woord wordt ook gewoonlijk herhaald, wanneer het adverbiaal gebezigd

wordt in de beteekenis : allereerst, ten eerste) ; kamötji mena-pu sa-mena-na

maalu-alu, bergt al het verschillende fijne goed op (55.34); lao weha-pu

mabura-bura, haal het een of ander, dat wit is, (iets wits, 34. 26, vgl.g 56)

;

au-supu-na, nggómi döho, nee eda kai-mu (vgl. § 124. Aanm.) lodja-lodja ro

karawe-rawe ro wèse ro gala, wat is de reden, dat gij vertoont hebt allerlei

gezeil, geroei, gepagaai en geboom (wat is de reden, dat sommigen uwer

gezeild hebben, anderen geroeid, gepagaaid of geboomd ? 20.37), uit dit

voorbeeld blijkt, dat bij zulk eene opsomming van al of niet door ro verbonden

subst., het voldoende is een of enkele te herhalen, om de beteekenis der

herhaling ook op de andere, niet herhaalde, te doen overgaan, vgl. ook

onder § 176.

Op te merken is nog dat ari-ari van dri, jongere broeder of zuster,

gewoonlijk attributief gebezigd wordt in den zin van «jongste", bijv. ana

madri-dri, jongste kind.

175. Wordt een woord van verbale beteekenis herhaald, wanneer dit als praedicaat

of als verbaal subst. in plaats van een finiet werkwoord optreedt, dan duidt

de herhaling, hetzij het voortdurende of herhaaldelijke eener handeling aan,

hetzij dat in een hoogen graad plaats heeft, wat het grondwoord beteekent:

makento mpara ba ede, lao kai-na wai ede di uma pande, na-boë-boë-du ntjai

lawa mandinga labo ou-ou-na, ntjambe kai ba wei pande ; tjoü-tii maou-ou dri

lawa ede, daarop ging de oude vrouw naar het huis van den timmerman

en klopte herhaaldelijk op de deur van de poort, terwijl zij tevens herhaaldelijk

riep; de vrouw van den timmerman antwoordde: wie roept daar zoo buiten

(20. 28 en 29); ede-ra dula kai-na pande ede labo nangi-nangi salaho-na,

daarop ging de timmerman naar huis, terwijl hij voortdurend weende (52.28);

ede-ra lampa-lampa wali kai-na, daarop gingen zij wederom aanhoudend

(daarop wandelden zij weder voort, 42.29 en 34, vgl. 58.22); nde pala la-ai-na
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kaljampo, la-kalai-lai weya-pu, doe het, als 't u blieft, niet door elkander,

(maar) houd het goed afzonderlijk voor mij ! (44.20); na-èda-du lampa rawi-na

ana doü döho ede, na-laho-laho parange-na, toen hij zag aan de wijze hoe de

beide kinderen zich gedroegen, dat hun aard zeer goed was (58.1—2); tjaü-

tjaü-ku-ni, het is mijne bepaalde begeerte (50.18), (heeft tjaü meer de waarde

van een eigenlijk subst., dan beteekent de herhaling: de geheele begeerte, bijv.

tjaü-tjaü nggömi, uwe geheele begeerte, al wat gij begeert, 31.3). Vooral na

wali (niet), ai-na (niet!) is de herhaling zeer gebruikelijk: wati patu-patu-na

nee nggeè kai-la rasa ake, het gaat in het geheel niet aan, dat wij in dit land

wonen (57.21); ede-ra tjuwa rai mena wali kai-na, kapöda-póda ade-n döho-na,

wali kóne tambari-mbari-na, daarop vluchtten zij allen zoo hard zij konden,

zonder zelfs maar om te zien (41.36); na-tjdru malai-ku iyu-na maru-na

aka-n de mpa, saraka ake wali kakente-kenle-na, hij slaapt erg lekker, tot

nu aan toe is hij in 't geheel niet wakker geworden (35.9—10); ai-na-ra

sambele-mbele wdli-mu salie ake, slacht vooral niet wederom (van) deze buffels

!

(28.34); nde pala mu-waü-si karahi, ai-na dja nèfa-nèfa-mu ndai-ku, maar als gij

(hem) gehuwd hebt, vergeet mij dan ook vooral niet (51.27— 28). Zelden drukt

de verdubbeling bij verbale woorden eene verzwakking, en dus een in geringeren

graad plaats hebben van of een pogen tot dat, wat het grondwoord beteekent,

uit. Een voorbeeld is: nde pala ai-na kandeu kai oi busi, karana-rana toi-pu

oi, maar baad hem niet met koud water, maak het water wat warm (34.42);

neè nfjimbi-ntjimbi fja-pu alf uma-la, ga eens naar boven om het dak van

ons huis wat te herstellen (32.8). Behalve in den imperatief met sa of ioi,

vgl. § 235, schijnt deze beteekenis evenwel niet voor te komen. Hiertoe kan

ook gebracht worden de herhaling, die tabai (beproeven) dikwijls vertoont

in den imperatief (bijv. 24.12 ; 31.21. v. o.; 36.1 5, enz.) of in eene omschrijving

van den imperatief als: maai ake laho-ra tabai-bai-mu nóno loi nahu ake, nu

moest gij maar eens beproeven mijn geneesmiddel te gebruiken (60.56—37).

Een aantal verbale woorden wordt tengevolge van hunne beteekenis,

steeds of meestal herhaald, gebezigd, als : kakili-kili, schitteren ; tafèfa-fèfa,

wapperen, tjoro-tjoro, Mal. pura-pura ; beta-bela ; Jav. ati-ati. Evenwel heerscht

hier volstrekt geen regelmaat in, zoodat woorden van synonieme beteekenis

dikwijls niet verdubbeld worden.

Nèfa-nèfa van nèfa, vergeten, kan ook de bijzondere beteekenis van : voort-

durend vergeten, d. i. malen, niet wel bij het hoofd zijn, hebben. Kani-kani

onderscheidt zich van kani, dat het eerste: een kleedingstuk aantrekken,

het tweede: een kleedingstuk dragen of in het algemeen iets gebruiken of

bezigen, beteekent, doch komt het niet herhaalde woord ook dikwijls in de

beteekenis van: kani-kani voor (bijv. 42.35, 55.15). Mpaa-mpaa is gelijk Mal.

bermain-main van mpaa = Mal. bèrmain.

§ 176. Wordt een woord van verbale beteekenis attributief gebezigd dan kan de

beteekenis dezelfde zijn als in de vorige § vermeld is: doü malanda-landa
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wutva hadju, iemand die voortdurend vruchten verkoopt, een fruitverkooper

of verkoopster (24.10): ba supu wdra-na ade-na matakabu-kabu, dewijl hij

een zeer hoogmoedig hart bezat (dewijl hij zeer hoogmoedig was, 52.21)

;

na-weha-ra fuu ua manae-nae, zij nam een zeer groolen pinangstam (69.10).

Maar dikwijls ook duidt de herhaling van het als attribuut gebezigde

woord aan, dat het toe te kennen is aan het geattribueerde in meer algemeene

beteekenis of als onbepaald meervoud genomen: ede-ra hinti kai-na lodja

labo lodja rnpa, sarunde-na makarawe, sarunde-na mawèse, sarunde-na magdia.

Ntika na-èda-du ba nasi lölekadju doü malodja-lodja, makarawe-rawe mawèse-

wèse ro magdla-gdla, enz., daarop heeschen zij de zeilen en zeilden, een

gedeelte roeide, pagaaide of boomde. Toen de vogel tötekadju de menschen

zag, waarvan eenigen zeilden, anderen roeden, pagaaiden of boomden, enz.

20.15—15, vgl. 20.24, waar de herhaling slechts bij een enkel woord

gebezigd is) ; lao weha weya-pu tjèpe lebe ro doü matuwa-tuwa duwa ra tolu-na

ndai makanika lamada döho, haalt voor mij een plaatsvervangend priester

en twee of drie oude lieden om ons beiden in het huwelijk te verbinden

(51.9—10); kombi wdra ruwi ro hadju maleme-leme di ade oi ede, wellicht

zijn er scherpe doorns of scherpe stukken hout (of: wellicht is er een of

andere doorn of scherp stuk hout) in het water (44.14); doü matoi-loi

na-ngawa sara tanaö tunti, enz., indien kleine menschen (z. a. kinderen)

schrijven willen leeren, enz. (89.52). Wanneer een woord van verbale

beteekenis op andere wijze gebezigd wordt, duidt de herhaling steeds eene

versterking aan: ai-na nggahi nae-nae, spreek niet zeer luid (of: te luid,

59.14); na-lampa labo rai-rai, zij liep met alle snelheid (zoo snel mogelijk,

24.22—25). Gewoonlijk worden herhaald, hoewel niet altijd, de in § 41

behandelde vormen ka, als ook de met sa samengestelde bijwoordelijke uit-

drukkingen als: sa-waü-waü, zooveel mogelijk; sa-ntoi-nloi-na = Mal. salama-

lama-nja; sa-ndru-ndru ntjai, den geheelen weg over; enz.

§ 177. Ook bij de tot andere woordsoorten behoorende woorden drukt de herhaling

eene versterking uit of maakt de beteekenis algemeener, bijv. ralu-ratu-na

doü, honderde menschen (50.2) ; sa-nai-nai, eiken dag (ibidem) ; sa-buwa-buwa,

ieder (bijv. 59.25); au-au, wat ook, al wat; tjoü-tjoü, wie ook, al wie;

bakai-kai, waar ook ; ntjau-tjau, bijv. in lao do nljau-nljau, enkel maar

zuidwaarts gaan (56.55); kombi-kombi, heel misschien ; ai-ai topo-na-ra kakombi

trekt het toch vooral niet in twijfel (84.2) ; taho-ra lao waü-mu maai-nai-n

ake-ake waü, gij moest maar reeds dezen zelfden dag gaan (maainai-n ake,

dezen dag, heden, 46.15). Gewoonlijk met herhaling worden gebezigd:

kèse-kèse, alleen, op zichzelf; sangi-sangi, steeds; sangge-sangge, zoo dikwijls

als; ambi-ambi, evenals. Meer over deze woorden zoeke men onder de

respectieve hoofdstukken.

§ 178. Ook woordherhaling met veranderde klinkers komt in het Bim. voor, doch slechts

bij enkele bepaalde woorden, en is dus als een doode vorm te beschouwen.
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Voorbeelden zijn: kara-kiro, stijf en stram, van kiro, stijf; sambara-mbura,

zich rechts en links verspreiden, van sambura, zich verspreiden. Omgekeerd

is de volgorde in : bura-bara, van bura wit. Hierbij zijn te vergelijken

uitdrukkingen als: kandantja ro kandintji, op verschillende wijze helder zijn

van geluid; karugu ro karege, op verschillende wijze rammelen, waarvan

evenwel elk woord ook afzonderlijk gebezigd kan worden. Dikwijls is er

van een op deze wijze herhaald woord geen gebruikelijk grondwoord aanwezig,

bijv. djaro- (of djaru)- djoro; biko-bako (wiko-wako, tjiko-ljako) ; bilo-balo;

idi-öda ; kidi-köda ; ringi-rónga ; tjingi-tjanga ; kiri-kori; kili-kole ; dumpa-dampa ;

ruba-raba; kule-kale; kure-kare; mpule-mpale; rugu-rege; kanutju-kanetje (waarin

bij uitzondering het geheele drielettergrepig woord herhaald wordt) ; kuku-keko ;

luku-leko; köda-kada, uit welke voorbeelden tevens de verhouding der vocalen

in het herhaalde woord blijkt.

Eene herhaling met verandering van medeklinkers is wel aan te nemen in

woorden als: duki-duri; tjaba-raba. Bij woorden als: mbdru-mbanta, heeft het

eenigen schijn alsof zij bestaan uit eene herhaling met verandering zoowel

van vocalen als van consonanten, evenwel is de mogelijkheid niet uitgesloten,

dat het samenstellingen van eenmaal bestaan hebbende woorden zijn.

§ 179. Reduplicatie of herhaling van de eerste lettergreep komt in het Bim. alleen

in zeer enkele woorden voor, nam. in: sasae, van sae, oudere broeder, wat

steeds attributief gebezigd wordt in : ana masasae, oudste kind, de tegenhanger

van: ana maari-ari. Voorts: in tatoi voor toi-toi, in de uitdrukking: ana tatoi,

= ompu, kleinzoon, voor zooverre dit laatste ook overdrachtelijk gebezigd

wordt voor: onderhoorigen van een hoofd.



DERDE DEEL.

OVER DE VERSCHILLENDE WOORDSOORTEN.

HET SUBSTANTIEF.

§ 180. De substantieven kunnen ook in het Bim. verdeeld worden in eenvoudige

of stamwoordelijke, dat zijn dezulke, die in een vorm, welke in den

tegenwoord igen toestand der taal als stamwoord te beschouwen is, optreden

en in dezulke, waarbij een stamwoord, verbonden met een of meer andere

elementen, als een geheel in de waarde van een subst. optreedt. Deze laatste

soort wordt gewoonlijk onderscheiden in samengestelde en afgeleide subst.,

naar gelang het aan het hoofdwoord toegevoegde nog als afzonderlijk woord

kenbaar is, of wel eene zoodanige uitbreiding en verandering van beteekenis

heeft ondergaan, dal het niet meer als een afzonderlijk woord beschouwd

kan worden. Waar dit verlies van zelfstandig bestaan als woord, nog niet

geheel en al zijn beslag heeft gekregen, is het toegevoegde boven met den

naam hulpwoord genoemd.

§ 181. De eenvoudige of stamwoordelijke subst. kunnen wederom verdeeld worden

in zulke, welke oorspronkelijk substantief-beteekenis hebben en in woorden

van oorspronkelijk verbale beteekenis, als zoodanig gebezigd.

De tot de eerste soort behoorende v/oorden zijn alle benamingen van

zinnelijk waarneembare voorwerpen of van wat als voorwerp voorgesteld

wordt, als: djdra, paard; mada, oog; uma, huis; besi, ijzer; sangadji, vorst;

ada, slaaf; dra, woud; möli, zee; langi, hemel; angi, wind. Waar de

zinnelijke waarneembaarheid niet zoo zeer op den voorgrond treedt, is de

oorspronkelijke beteekenis eenigszins gewijzigd, als bijv. de beteekenis van

wura, maand, ontstaan is uit die van »maan", zoo mbaa, jaar, naar alle

waarschijnlijkheid oorspronkelijk = Mal. barat; ai, dag, oorspronkelijk »zon",

vgl. het Jav.. Woorden als aö, beteekenis; öne, nut; tjoi, prijs, maken hierop

geen uitzondering, hoewel zij alleen als subst. voorkomen ; het zijn oorspronkelijk

woorden van verbale beteekenis, welke volgens algemeen geldende M. P.

taalregelen steeds in substan lief-vorm voorkomen. Eene werkelijke uitzondering

maakt ngdra, naam, maar niet onwaarschijnlijk bevat dit woord in de ng

een oud prefix, wat het bepaaldelijk tot subst. maakte, in welke waarde het ook
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thans nog bewaard is gebleven. Andere abstracte subst. zijn, zoo het woord

niet tevens als werkwoord in gebruik is, van vreemden oorsprong, als : dosa,

morolaba (Arb. mortabat), enz.

Aaniu. Omtrent het verbaal optreden der concrete subst. zie men § 257.

§ 182. Elk stamwoord van verbale beteekenis, hetzij de beteekenis transitief of

intransitief of kwalilicatief is, kan als een subst. optreden. De algemeene

beteekenis van zulk een verbaal subst. is deze: het stelt den inhoud van het

werkwoord in substantief-vorm voor, wat wij wel niet anders weergeven

kunnen dan door den infinitief met een lidwoord of bezittelijk voornaamw.

(soms ook door den infinitief alleen, vgl. § 248). Evenals in elke andere

M. P. taal, moeten ook in het Bim. deze subst. somtij ds in plaats van een finiet

werkwoord gebezigd worden, waarover meer eigenaardig bij het werkwoord zal

gesproken worden. Uit hunne beteekenis vloeit voort, dat zij door ons

somtijds door een abstract subst., nam. een nomen actionis of het bij een

adjectief behoorend subst. weergegeven kunnen worden, bijv. raho inga,

vragen om het belpen = om hulp vragen (bijv. 36.56) ; raho kangampu, om

het vergeven (=om vergiffenis) vragen (bijv. 15.10); iman ndai ngdha-mu,

dahu mandai kani-mu, madja ndai lombo-mu, het geloof zij u tot voedsel,

het vreezen (de vreeze Gods) tot kleeding, de schaamte tot dekking (84.25.

v. o.), ngèna kau ro ou (85.16, ngèna kau ro rundu, 51.8 v. o.), wachten op

bevel en uitnoodiging (aansporing) ;
parèsa nango ede, onderzoek doen naar

die opschudding (75.40); pana-na a/i, de hitte van het vuur, nae-na hadju

ede, de grootte van dien boom (91.28). Hierbij is in het oog te houden,

dat zulke verbale subst., ook waar wij ze op bovengenoemde wijze door een

abstract zelfst. naamw. kunnen weergeven, in het Bim. altijd iets meer

verbaals blijven behouden, wal daaruit blijkt dat, zoo een werkwoord transitieve

beteekenis heeft, het object ook na zulk een subst. in den accusativus blijft,

vgl. § 245, vlg.

In de tweede plaats kan elk verbaal subst. als het woord transitief is,

eene beteekenis hebben, welke wij door het als subst. gebezigde lijdende

deelwoord van den tegenwoordigen tijd kunnen weergeven, bet gebruik van

het subst. in deze beteekenis is echter aan bepaalde regelen onderworpen,

zie onder ndai.

§ 185. Dikwijls heeft het subst. van woorden met verbale beteekenis, behalve de

algemeene, nog eene andere, meer eigenlijk substantk-f-beteekenis. Is het

werkwoord transitief, dan staat op den voorgrond eene beteekenis, die met

de algemeene in de vorige § in de tweede plaats genoemde, overeenkomt,

nam. iets, wat ondergaan heeft of te ondergaan heeft, wat het stamwoord

uitdrukt, bijv. ngdha, verb. subst. van «eten" en «voedsel, eten"; ntadi,

verb. subst. van «planten" en «aanplanting, het geplante"; ntjonggo, verb.

subst. van »leenen, schuld maken" en «schuld"; nggahi, verb. subst. van

«spreken" en «woord, taal (Sprache) ; nuntu, verb. subst. van «verhalen"
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en «verhaal", (evenals het Lat. narratio); ntau, verb. subst. van «hebben,

bezitten" en «bezitting"; ponte, verb. subst. van «inwikkelen" en «pak";

pore, verb. subst. van «kneden" en »klompM ; rawa, verb. subst. van

«zngen" en «lied"; (evenals gezang en het Lat. cantus); dompo, verb. subst.

van «snijden, afsnijden" en «stuk, brok"; enz., enz. Zeldzamer stelt het

een persoon voor; een voorbeeld is: kakai, verb. subst. van «zenden" en «gezant".

Zeer dikwijls beteekent dit subst. ook een instrument of middel, bijv.

bonto, verb. subst. van «dekken, bedekken" en «deksel"; ponggo, verb. subst.

van «hakken" en «bijl"; ndau, verb. subst. van «naaien" en «naald" ; tja/i, verb.

subst. van «vegen" en «bezem" ; kapi, verb. subst. van «knijpen" en «nijptang";

loi, verb. subst. van «genezen" en «geneesmiddel"; èda, verb. subst. van «zien"

en «gezicht, gezichtsvermogen". Zeldzamer beteekent het eene plaats, als tau,

verb. subst. van «ergens iets indoen" en «dat, waarin iets gedaan wordt of

kan worden, een bak en dergl.". Zelden ook stelt het den persoon voor die

de handeling verricht, als tjèpe, verb. subst. van «vervangen" en «vervanger".

Is het werkwoord intransitief, dan kan het subst. ook de beteekenis hebben

van het tot subst. gewordene deelw. met ma in meer specialen zin genomen,

bijv. mubu, verb. subst. van «vergruizen of vergruisd zijn" en «dat, wat

vergruisd is"; spec. «meel"; eli, verb. subst. van «luiden" en «dat, wat luidt,

woord"; ntjdra, verb. subst. van «verkeerd zijn" en «wat verkeerd is,

schuld, misdrijf"; röka, verb. subst. van «roesten, geroest zijn" en «dat,

wat geroest is, roest". Er is mij in het gewone Bi m. geen voorbeeld bekend dat

het ook van personen gebezigd wordt ; in dichterlijke taal echter wordt made,

verb. subst. van «sterven, dood zijn", ook gebezigd in de beteekenis van

«de dooden". Vervolgens kan het subst. eene beteekenis hebben, overeenkomende

met de in den aanvang van de vorige § vermelde algemeene beteekenis,

doch in meer eigenlijk substantieven zin genomen, bijv. eli, verb. subst.

van «luiden" en «geluid"; kanteya, verb. subst. van »oprispen"en «oprisping";

potju, verb. subst. van «veesten" en «veest". Eene enkele maal beteekent het

ook wel: dat, waarmede of dat, waar geschiedt wat het woord aanduidt:

tjumpu, verb. subst. van «eindigen (finiri)" en = fjumpu-kai, dat waarmede iets

eindigt, einde, slot, bijv. van een verhaal; tampuu, verb. subst. van «beginnen"

en «begin"; labu, verb. subst. van «ankeren" en «waar men ankert, haven".

Of nu een verbaal subst., behalve met de algemeene ook met eene der hier

boven opgesomde beteekenissen in gebruik is, kan alleen uit de praktijk

geleerd worden. Natuurlijk kan zich ook het omgekeerde voordoen en de

substantief-beteekenis de oorspronkelijke zijn, zoo zal wel van santa de

beteekenis van «klappermelk" anterieur zijn aan die van «iets met klappermelk

gereedmaken". In vele gevallen evenwel, waar de vorm van het woord

niet beslissend is, zal wel niet uit te maken zijn welke beteekenis de

oorspronkelijke moet geweest zijn. Somtijds worden ook voor het subst. en

het naar den zin daarbij behoorende werkwoord geheel verschillende woorden

VEBH. BAT. GEN. XLVIIF, 15
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gebezigd als: garagadji, zaag, ndiri, \erb. subst. van «zagen"; pabule, draagstoel,

kalei, verb. subst. van «dragen (in een draagstoel, enz.)" ; tjila, kapmes, fali,

of manu, T/erb. subst van «kappen".

De verwante talen, die rijker zijn in afgeleide vormen, bezigen meestal

gelijk bekend is, om de hierboven en in de vorige § genoemde subst. uit

te drukken, vormen, welke met een voor- of achtervoegsel of wel met beide te

zamen, samengesteld of afgeleid zijn. Voornamelijk wordt daardoor het woord

ook formeel als subst. aangeduid; dewijl echter reeds het stamwoord als

zelfst. naamw. in verschillende beteekenissen kan optreden, kan elke dezer

afleidingsvormen ook, zoo niet in alle, dan toch in de meeste dezer beteekenissen

voorkomen, al worde deze nu ook niet altijd in één en dezelfde taal aan-

getroffen. Even zij herinnerd dat ook in onze talen woorden, op dezelfde

wijze als de nomina agentia gevormd, de hierboven opgenoemde beteekenissen

(uitgezonderd die van een persoon) kunnen hebben.

§ 184. De afgeleide en samengestelde subst. zijn in de vorige afdeeling uitvoerig

behandeld geworden. De afgeleide, als ook de door middel van ndai gevormde

zijn grootendeels verb. subst. en behouden dit karakter ook, alleen de in § 56,

§ 65 (somtijds) en § 159 behandelde, naderen in hunne beteekenis de meer

eigenlijke subst. Voorts belmoren uit hun aard, de in § 76 behandelde tot

de eigenlijke subst., terwijl die in § 112 een meer verbaal karakter dragen.

Een samengesteld subst. is natuurlijk te rekenen bij de soort, waartoe het

eerste lid behoort. Ook de met ka afgeleide en de samengestelde werkwoorden

kunnen als verbaal subst. optreden, vgl. ook § 245, vlg.

Het is duidelijk, dat het Bim. ook een groot aantal werkelijke subst.,

welke in andere talen door afleidingsvormen van verbale woorden worden

uitgedrukt, alleen door omschrijving kan aanduiden, als het stamwoord in

die beteekenis niet gebruikelijk is, en er ook geen samenstelling op de wijze

van § 157 of ar. der woord (zoo als in de vorige § vermeld is) bestaat, die

dat begrip uitdrukken. Zoo moet een persoon, die iets doet of ondergaat, in

de meeste gevallen uitgedrukt worden door een subst. met een actief of

passief deelwoord ; Mal. woorden als ; penunggu, tamoanan, buwangan, kunnen

in het Bim. niet anders dan door: doü mangèna, doü ra-raka, doü ra-paki

worden weergeven. Wordt eene zaak als zoodanig voorgesteld, dan kunnen

de actieve en passieve vormen met ndai (voor zooverre bruikbaar) en die niet

raa gebezigd worden, als er geen onduidelijkheid ontstaat. Dikwijls echter

moet ter wille van de duidelijkheid tevens een eigenlijk subst. gebezigd

worden. Zoo kan bijv. ra-mbeï, het gegevene, geschonkene, als subject of object

optredende, zelfstandig gebezigd worden in de beteekenis van «geschenk",

in een zin echter als: sintji ede sinlji ra-mbeï ba ina-r ama-na, deze ring

was een geschenk zijner ouders (vgl. 72.55), zoude het subst. voor ra-mbeï

niet gemist kunnen worden, daar de zin anders zou opgevat worden als:

deze ring (en niet iets anders) was het, wat zijne ouders hem gegeven
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hadden. Een werktuig moet aangeduid worden door een subst. (in hel

algemeen marakani, werktuig) en den passieven vorm met ndai en kai; het.

Mal. ganlungan, galg, bijv. kan in het Bim. alleen door marakani ndai lero

kai worden weergeven. De plaats wordt soms door den in § 159 besproken

vorm, meestal door omschrijving met hidi, uitgedrukt, bijv. hidi ndai bungka

kai wua, losplaats.

Op dezelfde wijze moet het Bim. meestal te werk gaan om afleidingen

van een subst. uit te drukken. Een Mal. kayuan of kayu-kayuan, geboomte,

kan in het Bim. alleen gebrekkig weergegeven worden met sa-mena-na

hadju-hadju. Een woord als karadjaan in de beteekenis van «koninkrijk" kan

niet op eene soortgelijke wijze worden weergegeven, maar alleen door rasa

of dana (land) aangeduid worden (in de beteekenis «koninklijk" is het sangadji

kai, vgl. § 140).

185. Een subst. heeft evenals in de verwante talen, op zichzelf geen getal,

en kan op zichzelf zoowel het enkelvoud als het meervoud voorstellen.

Wil men bepaaldelijk het meervoud uitdrukken, dan plaatst men na het

subst., zoo het een persoon voorstelt, döho, wat meestal eene samenstelling met

het subst. vormt, bijv. ana-na ba pande lima doü-n ; pala wdradja

doü malanda-landa wuwa hadju, ede-ra ou kai ba ana döho-n ede, de timmerman

had 5 kinderen ; er was nu ook eene fruitvrouw en de kinderen

riepen deze aan (24.8— 10) ; mai kara ndede-n ana döho-rnu na-nangi, dewijl

uwe kinderen weenden (ibidem, reg. 26). Somtijds blijft döho ook wel een

zelfstandig woord, bijv. iwa-na döho, zijne makkers (28.57); daarentegen iwa

döho-n, (ibidem, reg. 56). Ook wanneer dieren als personen voorgesteld

worden, kan dit woord gebezigd worden, bijv. ede-ra mafaka kai böte döho,

daarop kwamen de apen overeen (58.1). Zoo kan het ook na woorden als

ade, hart, geplaatst worden, wanneer deze in plaats van den persoon gebezigd

worden : ede-ra tjuwa rai mena wdli kai-na kapöda-pöda ade-n döho-na, daar

vluchten zij wederom «hunne harten recht makende of er op zettende"

(zich daartoe zooveel mogelijk inspannende, uit alle macht, 41.56). Met

döho wordt ook het meervoud der pers. voornw. gevormd, vgl. § 208, en

zoo vindt men het ook wel op de volgende wijze gebezigd: na-kau-du lemba

waa di uma döho-na (of uma ndai döho-na; 28.24), hij beval hun het naar

hunne huizen (hunne eigene huizen) te brengen (29.11—12); waarin döho,

hoewel in samenstelling met het subst., niet het meervoud daarvan aanduidt,

wat trouwens niet zou kunnen, dewijl het geen persoon voorstelt, maar het

meervoud van den genitief van het persoonlijk voornw. Ook mböto, veel,

kan dienen tot uitdrukking van het meervoud, hetzij in samenstelling met

het subst. als in: ede mpara nggdhi-na di ana mori mböto-na, daarop zeide

hij tol zijne leerlingen (5.2), hetzij als afzonderlijk woord met ma, gelijk in:

ede-ra suru mena-na sangadji-ngadji mamböto ede, daarop trokken de verschillende

vorsten terug (79.52). Na andere subst. heb ik mböfo alleen zóo aangetroffen,
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dat er geen reden bestond oui het woord anders, dan in de eigenlijke

beteekenis van »veel" op te vatten. Er bestaat dit verschil tusschen döho

en mböto, dat het eerste ook gebezigd kan worden van twee personen:

sae döho-ku, mijne beide oudere broeders (28.18, gelijk uit het verband

blijkt), terwijl het tweede altijd een grooter getal te kennen geeft.

Evenals in het Mal. segala, wordt ook in het Bim. sa-mena-na, zoowel

voor subst., die een persoon als die eene zaak voorstellen, dikwijls zoo gebezigd,

dat het eenvoudig een meervoud aanduidt, als bijv. in: ede-ra mafaka kai-na

labo sa-mena-na manlari-mantari hulubala-na maai ake taho-ra ba

kaambi-ta sa-mena-na marakani lewa kai-ta, daarop beraadslaagde hij met

zijne mantri's en legerhoofden wij moeten nu onze oorlogsgereed-

schappen klaar maken (77.18

—

W), meerdere voorbeelden zijn passim in de

teksten te vinden. Eindelijk kan een meervoud aangeduid worden door

verdubbeling van het subst. (§ 174) of van het attribuut (§ 176). Evenals

in de verwante talen wordt het meervoud vaak niet uitgedrukt, en moet

uit het verband het getal van het subst. opgemaakt worden, maar bij subst.,

die een persoon voorstellen, wordt het meerv. vaker te kennen gegeven dan

gewoonlijk in het Mal., enz. Het meervoud wordt niet uitgedrukt te gelijk

met een telwoord, na mböto als praedicaat, enz., dewijl hier geen onduidelijkheid

kan voorkomen. Somtijds echter wordt wel van de herhaling gebruik

gemaakt nevens telwoorden, zoo die niet een bepaald getal aanduiden, als

bijv. «twee of drie", enz., een voorbeeld daarvan zie men onder § 176. Ook treft

men wel de middelen om het meervoud aan te duiden pleonastisch bij

elkander aan, bijv. ndadi na-tjuwa ambi mena-ra sa-mena-na sangadji-ngadji

döho ede, daarop maakten de verschillende vorsten zich gereed (79.12);

sa-mena-na dinga döho-ku, mijne kameraden (55.24).

Een bepaald enkelvoud wordt uitgedrukt door een der samengestelde

telwoorden, welke één beteekenen, vgl. § 195, vlg.

§ 186. Het geslacht der subst. wordt zoo noodig uitgedrukt door achter de woorden,

, die een persoon voorstellen, möne, voor het mannelijk, siwe, voor het

vrouwelijk geslacht, te plaatsen. Van dieren bezigt men rangga, voor het

mannelijk geslacht, bijv. djdra rangga, hengst (14.5. v. o.); sahe rangga,

stier (29.10) en voor het vrouwelijke geslacht siwe: djdra siwe, merrie

(14.3. v. o.) en soms ook wine: mbeè wine, geit (17.16). Bij enkele subst.

is het geslacht door hunne beteekenis bepaald, als rahi, man, echtgenoot

;

wei, vrouw, echlgenoote; ama, vader; ina, moeder; ompu, grootvader; wat,

grootmoeder. Voor het mannetje van dieren bestaan somtijds afzonderlijke

benamingen, die gewoonlijk tegelijk met den soortnaam gebezigd worden:

mbeè mbo, bok; djanga sawa, haan. Waar geen verwarring kan ontstaan,

bezigt men dikwijls den soortnaam alleen, bijv. ladji djanga, een haan de

sporen aanbinden en v. d. hanen laten vechten.

§187. De casusverhoudingen der subsi., voor zooverre zij de betrekking van een
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subst. tot een werkwoord te kennen geven, moeten of uit het verband

opgemaakt worden of worden door voorzetsels aangeduid. In dit laatste

geval kan somtijds het werkwoord eene samenstelling met zulk een voorzetsel

vormen, waardoor het subst. dan tot direct object of bij passieve constructie

tot subject wordt. Enkele malen wordt dan ook wel een zelfstandig voorzetsel

nog pleonastisch voor het subst. gebezigd. Over den nominatief en accusatief

zie men § 258. De overige verhoudingen van het subst. tot een werkwoord,

welke in onze talen door naamvallen worden uitgedrukt, worden in het Bim.

op de volgende wijze omschreven: de datief door de praepos. di en labo en

door samenstelling van hel werkwoord met kai, vgl. § 135 en weya, vgl.

§ 142, vlg. ; de instrumentalis door de praep. labo en Am', hetzij afzonderlijk,

hetzij in samenstelling met een werkwoord, vgl. § 115, vlg.; de locatief

door de praep. di en kai in samenstelling met een werkwoord, vgl. § 129,

vlg.; de ablatief door de praep. ba, watu, di en het verouderde sa, alsook

door samenstelling van kai met een werkwoord, vgl. § 129, vlg. Door

samenstelling van labo met een werkwoord, vgl. § 141, drukt het Bim. nog

eene betrekking van een subst. tot een werkwoord uit, welke casus den naam

draagt van socialis.

De genitief of verhouding van een subst. tot een ander wordt in het Bim.

op drie wijzen uitgedrukt. Ten eerste door den genitief van het voornw.

van den 5 den persoon: na, te voegen achter het subst., waarvan de genitiel

afhankelijk is, waarna het subst. in genitivo als appositie volgt ; ten tweede

door eenvoudige nevenstelling ; ten derde door voorplaatsing van de praepositie

ba, waarmede eene aanhechting van den genitief van het pers. voornw. v. d.

3 den persoon al of niet gepaard kan gaan. Van deze drie wijzen van

uitdrukking zijn de eerste en tweede in den grond één en is de tweede zoo

te verklaren, dat de genitief van het pers. voorn tv. verzwegen is, gelijk dit

in sommige verwante talen, als bijv. het Mal., regel is geworden. Er bestaat

dan ook, behoudens eenige hieronder te melden gevallen, geen verschil in

het gebruik, het doet er niets toe of hel subst. bepaald is of niet, evenmin

doet de naamval, waarin het subst., waarvan de genitief afhangt, staat, iets

ter zake. Voorb. na-waü balu mpara raa-na la Kio, het bloed van Kio rook

lekker (3,4) ; na-ngowa diguru-na : maune saniika raa la Kio na-balu mantjewi-ku,

zij zeiden tot hunnen leermeester: wal het bloed van Kio betreft, het is

zeer geurig (ibid. reg. 6); na-mai mpara ina-na la Kio, de moeder van Kio

kwam (3.9); na-nggdhi mpara ina la Kio, de moeder van Kio sprak (ibid.

reg. 13); kanggdhi weya-pu ruu-na ana-ku duwa-na ede, zegt mij wat het lot

van deze mijne beide kinderen zal zijn (64.19); ai-na dahu ro Ui ro pita-mu

ruu ana-k ede, vreest niet en verbergt niet wat het lot van deze mijne

kinderen zal zijn (64.14); ra/ca mpara di uma-na doü siwe ede, toen zij bij

het huis van deze vrouw kwam (31.18. v.o.); raka mpudu uma wai, toen zij

het huis van de oude vrouw bereikten (39,38—39) ; wdra dja sa-buwa peli
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peti nae di saladja wai ede, er was eene groote kist in de schuur van de oude

vrouw (39.5); taho-pu nee maru-ku èse elo-n mangge ake, ik moest maar in

den top van dezen tamarindeboom gaan slapen (40.41— 42) ; ede-ra londo-na

watu èse elo mangge, daarop daalde zij af uit den top van de tamarinde

(41.38— 39); waü mpara kunlji, hengga ro rundu weya kai-na nljai-na kuru

ede, nadat zij het slot geopend hadden, openden en schoven zij weg de deur

der kooi (49.17— 18); raho-na hengga weya ntjai kuru besi ede, terwijl hij

vroeg de deur van de ijzeren kooi voor hem te openen (48.40) ; ba nae-na

madja ro weha-mu, door de grootte uwer schaamte (83.26); ba supu pana

sunga, door de hitte van den wasem (69.7); bune santika sarae mböto doü,

als zand was de menigte der menschen (77.34— 35); mu-kakai-ku ada-mu

ruwa-na ede, ada-na doü wali, gij zendt uwe slaven uit, naar het heet, maar

het zijn wederom slaven van iemand anders (83.11); wdra mpara djdra

rangga doü makalai, en er is een hengst van een ander (15.2). Wanneer

een werkwoord den vorm van een subst. moet aannemen, komt de agens

daardoor in den genitief te staan; heeft een werkwoord nu intransitieve

heteekenis, dan wordt deze genitief op eene der beide hier behandelde wijzen

aangeduid, eveneens geheel naar willekeur, vgl. § 243, vlg.

Het kan natuurlijk voorkomen, dal ter wille van de duidelijkheid, de

vorm met na bij voorkeur gebezigd zal worden. Zoo zal bijv. in een zin

beginnende met nae-na hadju ede (de grootte van dien boom), enz., na niet

licht weggelaten worden, dewijl men anders geneigd zou kunnen zijn de

woorden op te vatten als: groot is deze boom, vgl. § 231. Zoo ook zalmen

na steeds bezigen als de twee subst. van elkander gescheiden zijn, als bijv.

in : wali-du wdra pasa-na di ade rasa ede taho weki-na, er was geen wedergade

van hare schoonheid in het land (45.37—38); pili tula ake loi-na,

voor hoofdpijn is dit het geneesmiddel (4.30). Op te merken is,

dat bij de ontbonden bezittelijke samenstellingen met ade, enz. in finiete

zinnen, vgl. § 161, na bij voorkeur gebezigd wordt: kakente mena-ra ade-na

riyana móne ro riyana siwe-na, zijne schoonouders schrokken (32.1 — 2);

nlika na-nae mpara lóko-na wei-na, toen werd zijne vrouw zwanger (62.11);

na-nae wali-ra löko-na wei-na sangadji ede, wederom werd de vrouw van den

vorst zwanger (63.29). Deze voorbeelden zijn daarom van gewicht, dewijl

ook het tweede subst. na heeft, en het dus na het eerste al lichter zoude

verzwegen zijn (al kan dit nu niet eene bepaalde noodzakelijkheid genoemd

worden, vgl. de voorbeelden bij § 243, vlg.). Onvermijdelijk schijnt het

gebruik van na evenwel niet te zijn ; wel is mij geen voorbeeld zonder na

in een finieten zin bekend, doch waar een verbaal subst. optreedt, treft men

ook constructief aan als : na-karinga-du ba waü-ra kasi ade doü,

zij deelde hun mede dat de lieden medelijden hadden gehad (31.12. v. o.);

sa-bune-bune ntoi kadeè-na kasi ade ruma-t, nadat zij eenigen tijd gewacht

bad of de vorst medelijden zou hebben (51.11—12). Daarentegen zijn er
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eenige gevallen, waarin de genitief met na niet of althans hoogst zelden

gebezigd wordt.

Nooit bezigt men na als het subst. in genitivo de stof uitdrukt, waaruil

het eerste bestaat, als bijv. sintji masa-ngganga, een ring van goud, een

gouden ring. Eene samenstelling vormen deze woorden evenwel niet, want

worden zij bepaald door den genitief van een pers. voornw., dan wordt dit

aan het eerste gehecht, bijv. rante ro kapa-na masa-ngganga, zijn gouden

teugel en zadel (78.2).

Bijkans nooit bezigt men na achter die subst., welke voorafgegaan door

eene praepositie of ook alleen, de functie van een praepositie vervullen, als

bijv. di ade of ade, in het binnenste van, binnen in; di kompe, terzijde van;

bijzijden; di woha, in het midden van; di tanda, aan de voorzijde, voor;

ba supu, om reden, omdat. Een voorbeeld met na levert 9.4 : ai-na lampa

rumpa watu tando-na ina ro ama-la, loop niet aan aan de voorzijde uwer

ouders (loop niet van voren tegen uwe ouders aan).

Voorts zijn er een aantal subst., waarna het ongebruikelijk is na te bezigen

ter aanduiding van den genitief van een volgend subst. Hiertoe behooren in

de eerste plaats de meeste der in § 183 besproken subst., welke tevens de

algemeene beteekenis van een verbaal subst. kunnen hebben. Men zegt:

loi doü masupu, geneesmiddel voor een zieke (4.11); loi pili tuta, middel

tegen hoofdpijn (4.27); eli genda, het geluid van de trom (20.16); bune

sanlika eli mabu wadu manduha eli hari doü mamböto, gelijk het geluid van

het vallen van een instortenden steen (hoop), was het geluid van het lachen

der menigte (49.22 en 25); nggdhi sura ede, het woord (de inhoud) van den

brief (78.52 en 40); ntadi doü, iemands aanplantingen, wat iemand geplant

heeft (14.4 en 5. v. o.). Zoo ook: sama' aö-na ringa Allah ia'dla; bacar

aö-na èda Allah Ia'dla (7.8 en 10), het gehoor van God; het gezicht van

God (daarentegen ringa of èda ba Allah ta'dla, het hooren of zien van God

of wat God hoort of ziet). Het is bepaald ongebruikelijk hier den genitief

met na te bezigen, tenzij de duidelijkheid het gebiedend noodzakelijk maakt.

De oorzaak hiervan is moeielijk op te geven. In sommige gevallen zal het

wel ter wille der duidelijkheid geschieden, dewijl bijv. èda-na Allah ta'dla

op zichzelf zou kunnen beteekenen : bij zijn zien van God, toen hij God

zag; doch niet bij alle woorden is onduidelijkheid te vreezen. Ook zijn er

woorden van dezelfde soort, die evengoed met na, als zonder na gebezigd

kunnen worden, bijv. ntau, bezitting; run, lot.

Ook aan eenige oorspronkelijke subst. (ol die althans nu als zoodanig te

beschouwen zijn), pleegt na in de genitiefconstructie niet gehecht te worden,

als: lewi, tuin; nggdro, tuin, aanplanting; timba, lijk.

Voorts wordt in zinnen als: ba bau supu-na (au supu-na, bune-ku pdhu-na)

lao kai-na, supu en pdhu steeds met na geconstrueerd; daarentegen in eene

uitdrukking als: au haba(r) lao kai-na, haba(r) steeds zonder na, terwijl
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willekeurig gezegd wordt: ede asa{J) of ede asa(l)-na lao kai-na. Hier kan

de eindconsonant van het vreemde woord van invloed geweest zijn.

§ 188. De derde genitiefconstructie moet in de eerste plaats steeds gebezigd worden,

zoo het subst. in genitivo den agens van een transitief werkwoord in

substantiefvorm voorstelt, vgl. voorts § 243, vlg. In het algemeen is dit

ook het geval bij de afgeleide transitieve verbale subst.; bij het verschillend

gebruik, dat van deze vormen gemaakt wordt, komen evenwel sommige

afwijkingen voor, welke behandeld zijn in § 66, 138.

Voorts wordt op deze wijze vrij algemeen de genitief aangeduid bij familie-

betrekkingen en wat daarmede overeenkomt. Voorb. ruma-ta bitjdra Muhammad

Xa'qüb ama-na ba Abdu'nnabi, onze rijksbestierder M. J. zoon van A. (15.23);

ana-na ba pande ede, de kinderen van den timmerman (24,8); Sultan mantau

uma djati ama-na ba Sultan mawaa padju, de Sultan met het huis van

djatihout, de vader van den Sultan met het zonnescherm (90.20) ; dri-na ba

ruma-ta paduka, de jongere broeder (of zuster) van de vorstin (25.5);

amaniya ba Tuwan Puliri, de broeder van de prinses (80.5); ruma-na ba

doü bae-ta, de vorst uwer vijanden (13.32); ana taloi-na ro ompu-na ba

galara, de onderhoorigen van een dorpshoofd (14.9). Na de woorden ama

(vader), ina (moeder) is in de gewone taal de in de vorige § genoemde

genitiefconstructie gebruikelijker, meest zonder na; na de andere woorden,

de hier besprokene, men kan echter ook wel de eerste bezigen, bijv. ana

wai aha, het kind van gindsche oude vrouw (26.7. v. o.). Ook na de

woorden rahi (echtgenoot), wei (echtgenoote) wordt de genitief bijna altijd

door enkele nevenstelling uitgedrukt; men vindt evenwel ook : wei-na ba ompu,

de vrouw van den ouden man (19.2). Zeer dikwijls wordt deze genitief

met ba ook aangetroffen na öne (nut), voorb. vindt men onder § 96, voorts:

öne-na ba sampari ede, het nut van de kris (18.28), maar ook one-na sampan

ede (ibidem, reg, 27).

In meer deftige taal wordt de genitief met ba ook nog na andere subst.

gebezigd, zelfs na verbale subst. van intransitieve beteekenis : fuu-na ba islam,

de grondslagen van den islam (10.3) ; sjarat-na ba dfunub, de voorschriften

van (voor) de reiniging (11.3, maar ook sjarat ruku', 12.22); tanda-na ba

doü mawdra katjihi, het teeken van hen, die oordeel des onderscheids hebben

(103.12); parange-na ba sa-mena-na doü munafxq ede, het karakter der

huichelaars (85.29) ; lewi-na ba soroga, de tuin des hemels (93.6; ; ndadi

ruu ba la Kasipdhu, het ontstaan van geluk van (voor) K. (63.26); ndede-ra

mori-na ba doü, aldus is het leven der menschen (97.38). Ook na sommige

als praepositie optredende uitdrukkingen wordt ba gebezigd, vgl. § 272.

Hierbij is het gebruik van het Mal. oleh te vergelijken.

Aanm. Het subst. in genitivo kan ook met nadruk geheel vooropgeplaatst worden, bijv. pili tuta

akeloi-na, voor hoofdpijn is dit het geneesmiddel (4.30), meerdere voorbeelden

zie men onder § 258. Ook wordt het in dat geval wel geplaatst onmiddelijk voor het subst.,

waarvan de genitivus afhankelijk is, waaraan dan steeds na gehecht wordt, bijv. imbi-ku
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aherat ntjöki-na, gelooft in de straffen van het leven hiernamaals (105.11), la-kalösa-ku

dolu bura-na, uit het ei doet gij het wit (3.31).

Aanm. II. Omtrent het spraakgehruik is nog op te merken, dat men gewoonlijk hij uitdrukkingen als:

de vorst of de menschen van dit land, enz. geen genitief bezigt, maar men zegt: de vorst

of de menschen in (di of di adé) het land, voorbeelden zijn passim in de tekslen te vinden.

(Bij uitzondering is een genitief gebezigd op 49.12). Ook al volgt de naam van het land,

enz., wordt dezelfde constructie gebezigd, bijv. ndadi sangadji di rasa Anta-Baranta, vorst

van A. B. worden (80.6), na-ringa-ra habar ba Maharadja Indar-Dewa, sangadji di rasa

Anta-Baranta, toen I. D. vorst van A. B. hoorde het bericht, enz. (77.16). Als titel, gelijk

in den laatsten zin, bezigt men anders meestal den genitief, bijv. sdra dana Mbödjo, de

rijksraad van Bima (16.12, enz.).

§ 189. Tot uitdrukking van den vocatief wordt achter het subst. een soort aanhechtsel

e gevoegd wat oorspronkelijk wel gediend zal hebben om de stem bij hel

uit de verte roepen, beter te doen doordringen. Door dat e wordt het accent

op de laatste lettergreep verplaatst, gaat het woordt op e uit, dan versmelt

het aanhechtsel met de laatste lettergreep, dus dambê (kinderen !) voor dambe-e.

Voorbeelden: iyo ina-e, ja moeder! (3.1.3); wali-po, guru-e, dulu-na de uma-na,

hij is nog niet t' huis gekomen, meester! (5.11); ake-ku uma-ku, ana-e, hier

is mijn huis, kindl (42.39). Staat de vocatief aan het begin van een zin,

dan wordt nog een partikel ai of e, ook hal of he, voorgevoegd : ai ana-e,

wdra pödo hadjal ndai-ku, kind, ik heb werkelijk iets noodig (40.10); e ana

döho-e, ngèna mpa dri lawa ake, kinderen, wacht hier maar buiten de poort

(40.6); ai tjina-e, bau-tji nggdhi tjowa kai-mu, vrienden, waarom spreekt gij

leugens! (104.9). Wordt een subst. op eene of andere wijze bepaald, dan

wordt e gewoonlijk aan het laatste woord gehecht, ook al heeft er geen

samenstelling plaats van het subst. met zijne bepaling; e doü matuwa-e!

(25.35); ai ana Kio-e, mijn zoon Kio ! (3.12); ina ruma-e (35.15). Evenwel

kan e ook weggelaten worden, bijv. mu-kapöro-ro, wai? Nfjambe kai bawai:

wati kapöro-ku, ana, zijt gij toornig, grootmoeder? De oude vrouw antwoordde

:

ik ben niet toornig, kind (50.41 en 42); ai ana döho, (40.1); hai mböda

(21.1. v. o.). Op te merken is nog kaman-e, makkers (ook wel eens kama-n),

wat alleen in den vocatief voorkomt en daardoor de sluitende consonant

bewaard heeft.

Aanm. Van woorden met verbale beteekenis worden dikwijls scheldwoorden gevormd, die als subst.,

ten minste in die beteekenis, alleen in den vocatief gangbaar zijn. Of het grondwoord

alleen treedt, met achtervoeging van e, als zoodanig op, bijv. e tongge randa-e! (18.8), of

ma wordt voor het grondwoord gevoegd, terwijl een subst. ingeleid door ba volgt (vgl.

§ 61); maranda ba doü (30.16). Enkele kunnen ook wel in andere naamvallen gebezigd

worden, maar dan steeds in verbinding met een ander subst., bijv., wati-du ngawa-ku tjampo

wdli labo tongge pande ede, ik wil niet meer leven met dat galgenbrok van een timmerman 52.17).

§ 190. Eigennamen van personen, zoowel van mannen als vrouwen, worden aangeduid

door voorvoeging van la, indien zij van inheemschen oorsprong zijn: la

Dadju dula-r di uma-na, Dadju keerde naar huis terug (18.42); raa-na la

Eio, het bloed van Kio (5.4); lao hade-po la Kio, gaat Kio dooden (5.5);

nljarnbe kai ba la Kalai, daarop antwoordde Kalai (21.9. v. o.); bune ai nahu
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maneè angi labo la Mpdno, wanneer heb ik het met Mpano gehouden (17.23);

Ama la Dambe, Vader van Dambe (als eigennaam, 17.19). Door la kunnen

ook woorden, die niet als naam gebruikelijk zijn en zelfs geheele uitdrukkingen,

tot eigennamen gemaakt worden: la Padöli-kohi, de Gierige (96.17); la Wodja,

de Vervloekeling (105.5): la Da-ngdha-ba-leï, de Onvatbare — voor— leering

(101.5). La valt altijd weg in den vocatief, bijv. ai Bango-e (33.17); of: e

Bangol (33.10); ook als de eigennaam als bepaling staat: e tjilaka Bango-e,

o ongeluk van een Bango! (52.18); ai ana Kio-e (3.12). Alleen bij zulke

gemaakte eigennamen, als la Wodja, blijft la ook in den vocatief, dewijl

deze woorden anders niet als namen zouden herkend worden. Ook wanneer

een titel voorafgaat, wordt la niet gebezigd, bijv. sangadji Ana-ana (42.1, enz.);

dae(ng) Malönga (100.41), daarentegen wel na beroepsnamen, bijv. pande la

Kawi (101 8). Ten slotte wordt la meestal niet gebruikt voor namen van

vreemden oorsprong, vooral indien het dubbele namen zijn.

De namen van landen, steden enz. staan meestal als appositie: rasa (of

dana) Mbèdjo, Bima (16.10); töro Lawi-lawi, kaap L. 1. (101.10). Bij bekende

namen wordt de algemeene begripsnaam dikwijls weggelaten: ai Mbödjo-e,

o Bima! (96.35); dula dei Gowa, naar Gowa terugkeeren (101.16). De

namen van landen, enz. worden in den genitief (zonder na aan het voorafgaande

subst.) gebezigd om onze van die namen afgeleide adjectieven uit te drukken,

bijv. ana sangadji Djawa, een Javaansche prins (23.5); doü Balanda, Hollander

(100.39). Wil men bepaaldelijk de afkomst uitdrukken, zoo bezigt men het

ontleende asa(l) of acal: doü asal Djawa, iemand afkomstig van Java, vgl.

(101.15). De namen van de dagen der week staan gewoonlijk in den

genitief, bijv. ai-nai-na djumaa, de dag van Vrijdag, Vrijdag (4.5), het woord

voor »dag" kan evenwel ook verzwegen worden, bijv. 53.14.

Elke bepaling van een subst. door een ander, welke wij door appositie

uitdrukken, wordt in het Bim. op dezelfde wijze te kennen gegeven. Voor-

beelden zijn reeds boven te vinden. Elk der subst. kan op zichzelf bepaald

zijn: nemba mbölo-mböto-na ada-mu la Bango, vele nederige groeten van uw

dienaar Bango, (31.16. v. o.); ede-ra lao sai kai-na di bela-na sangadji ede,'

daarop ging hij aanleggen bij zijn vriend den vorst (71.5—4); na-kandadi-du

radja Budjangga-Indar amaniya ba luwan Putiri Tjahaya-Hairani, hij stelde

B. I., den broeder van Prinses Tj. H., tot vorst aan (80.4—5). Wanneer de

nadruk valt op het subst. in appositie, neemt het dikwijls het prefix ma

voor zich, vgl. § 58 en het gebruik van het Mal. jang. Ook na een pers.

voornw. kan een subst. als appositie staan : ita doü matjilaka, wij, ongeluks-

menschen (15.23); lamada ada-ta, wij, uwe onderdanen (16.4. v. o.).
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HET TELWOORD

§ 191. De hoofdgetallen, zooals zij bij het tellen opgenoemd worden zijn: itja, één;

duwa, twee; tolu, drie; upa, vier; lima, vijf; ini, zes; pidu, zeven; waru,

acht; tjiwi, negen; sa-mpuru, tien; sa-mpuru sa-buwa, elf (vgl. beneden § 195);

sa-mpuru duwa, twaalf; enz.; duwa mpuru, twintig; duwa mpuru sabuwa,

één en twintig (vgl. bij elf); tolu mpuru, dertig; enz.; sa-ratu, honderd;

sa-ratu sa-buwa, honderd en één ; duwa ratu, twee honderd ; sa-riwu, duizend

;

duwa riwu, twee duizend. Hoogere getallen worden evenals in het Mal. enz.

met aan het Sanskrit ontleende benamingen benoemd. Hel Bim. zal deze

benamingen zeker uit eene der verwante talen overgenomen hebben, vandaar

vertoonen zij ook de gewone afwijking van de oorspronkelijke beteekenis en

worden zij evenals ratu, enz. behandeld. Naar de Bimaneesche uitspraak

luiden zij: sa-lakasa, tienduizend; sa-kati, honderdduizend; sa-djuta, millioen.

De woorden mpuru, ratu en riwu beteekenen, evenals hunne vertegenwoordigers

in de verwante talen: tiental, honderdtal en duizendtal, bijv. sabune-bune

mpuru, eenige tientallen (14.14. v. o.).

Aanin. In het dialect van Kölo luiden de hoofdgetallen : ösa, duwa, tolu, upa, lima, onu, pitu, dlu,

tape, sa-mpulu of ha-mpulu, sa-mpulu sa-mbuwa of ha-mpulu ha-mbuwa (elf), duwa mpulu>

sa-ratu, sa-riwu, enz. Met lape is wel te vergelijken het Mak. salapang.

§ 192. Behalve bij het tellen, wordt één steeds uitgedrukt door sa, wat steeds in

samenstelling met een subst. voorkomt. Sa wordt of aan het te tellen subst.

zelve gehecht of wel aan een ander subst., dat dan als hulpwoord gebezigd

wordt, vgl. beneden § 195. Het eerste is, .meieene uitzondering, vgl. § 204,

alleen het geval zoo het subst. de beteekenis heeft van eene maat,"1 van een

deel van een geheel, eene tijdsverdeeling of geldswaarde, bijv. sa-ndupa, één

vadem (62.51); sa-singku, één armslengte (62.30); sa-tebe (de hoeveelheid

van) één druppel (10.35); sa-tjanggi (de veelheid van een) één kopje (47.54)

;

sa-mpuru, één tiental; sa-tènga, een (de) helft (46.23); sa-bae, de ééne zijde

(57.33); sa-bae — sa-bae, de ééne zijde — de andere zijde (69.41 en 42);

sa-nai, één dag (68.31); sa-mbaa, één jaar (9.9. v. o.); sa-mda mada, één

oogenblik (10.38); sa-reya, één reyaal (15.18); sa-balae, één duit (57.29).

In verbinding met een ander subst. komen deze woorden, voor zooverre zij

niet de functie van een hulptelwoord vervullen of geheel tot telwoord geworden

zijn, als sa-mpuru, achteraan, bijv. mundu sa-kula nae, ééne groote mand

melatiebloemen (72.26); sumpu-na sa-bae, het einde aan den éénen kant, het

ééne uiteinde (69.41); kapantja sa-kimiJ één handvol patjar (4.17); oi sa-ongge

(de hoeveelheid van) één waterschepper water (5.15); masa toi sa-uwa, tien

duiten klein geld (4.23).

Aanin. De beteekenis van «een" moet sa ook hebben in woorden als saraa, eenmaal en ten eene

male; saramba, eerst, sarunde en saruwe, de helft; zij zijn echter thans als grondwoorden

te beschouwen, dewijl het oorspronkelijke grondwoord geen beteekenis meer heeft, en ook

niet met een ander telwoord kan verbonden worden, ik heb daarom ook sa zonder koppelteeken

met het volgende aaneengeschreven. Satoi, weinig, zal wel letterlijk «ééne kleinigheid" beteekenen.
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§ 193. Evenals in de verwante talen geeft sa ook de verwante beteekenis van: al,

geheel, te kennen, bijv. ada-ta sa-dana Mbödjo, uwe onderdanen van geheel

Bima (16.5) sa-mbia ai labo sa-bala ai, een geheelen avond en ochtend (48.41).

Deze beteekenis heeft sa ook in sa-niki-niki-na, de geheele voltalligheid van,

v. d. elk, van niki, voltallig; sa-mena-na, de geheelen gezamenlijkheid van

d. i. allen, van mena, geheel.

Slechts zelden geeft sa in het Bim. een deelgenootschap te kennen. De

mij bekende voorbeelden zijn: sapdhu, wat verbale kracht heeft, »van één

uiterlijk zijn met (labo), gelijken op", en satjina, van tjina, broeder en dus

«medebroeder", bijv. ita ake — saljina, wij zijn medebroeders, wij zijn

broeders van elkander (59.41); doü masatjina, menschen, die broeders van

elkander zijn (61.14. v. o.). In deze beteekenis is sa thans als niet meer

levend te beschouwen (ik heb daarom sa met het volgende aanéén geschreven),

woorden als: dorpsgenoot, enz. drukt men met eene bezittelijke samenstelling

uit, als: doü masabuwa rasa, enz. (vgl. § 159 en § 195).

Aanin. Over sa in woorden als: sa-poda-pöda-na = Mal. sa-sungguh-sungguh-nja, zie men § 272.

§ 194. De hoofdgetallen van twee tot en met negen worden afzonderlijk gebezigd

in de eerste plaats voor de subst. welke sa kunnen aannemen, dus: upa

kaki, vier voet (52.41); tolu tjiru (de hoeveelheid van) drie lepels (66.29);

duwa bae, twee (beide) zij Jen (81.21); upa wela, vier zijden (93.4); duwa

mbaa, twee jaar (9.4. v. o.); ini nai, pidu nai, zes dagen, zeven dagen (10.29);

waru reya, acht reyalen (14.15. v. o.). In verbinding met een ander subst.

komt het subst. met het telwoord wederom achteraan : masa-ngganga pidu

dompo, vier stukken goud (62.33).

In de tweede plaats bezigt men deze telwoorden bij subst., welke een

persoon voorstellen. Steeds wordt dan de genitief van het pers. voornw.
3<ien

pers aan |jet teiwoord gehecht. De gewone plaats van het telwoord

is dan achter het subst., bijv. ana-ta duwa-na ede, uwe twee kinderen, uwe
beide kinderen (76.26); ada pasaka-ku upa-n ede, mijne vier erfslaven (40.19)

;

doü mpanga pidu-n, zeven roovers (55.37). Soms wordt tusschen het telwoord

en na nog doü, mensch, geplaatst, wat aldus een soort samenstelling met het

telwoord vormt: ada pasaka upadoü-na, vier erfslaven (40.12). De telwoorden,

altijd met na, worden ook wel voor de subst. geplaatst. Steeds schijnt dit

te geschieden, zoo een bijzondere nadruk op het telwoord valt, als: upa-na

doü nde lao labo-ta sela-ti 'doü suvu ede, vier menschen moeten met u

gaan, de zieke niet medegerekend (5.27). Zoo zoude de plaatsing ook

verklaard kunnen worden in : ba supu duwa-na ana-na saraa landa mena ba

wat, dewijl hare beide kinderen op eenmaal door de oude vrouw verkocht

waren (28.7). Moeielijker echter valt het om een bij zonderen nadruk aan

te nemen in een zin als: wara tolu-n ana möne-n, zij hadden drie zonen

(26.8. v. o.), zoodat wel aangenomen moet worden, dat het telwoord ook

zonder nadruk vooraan geplaatst kan worden, al is dit ook niet de meest
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gewone constructie. Na de persoonlijke voornaamwoorden wordt het telwoord

zonder na gebezigd : lamada duwa, wij beiden (45.27) ; lamada dèho tolu ake,

wij drieën (60.26); nggömi duwa ake, gij beiden (60.15); siya tolu ede, zij

drieën, deze drie (97.41). Ook wordt wel de genitief van het voornw. nog

aan het telwoord gehecht: üa ake tolu-ta, wij met ons drieën (59.40), Uit

de plaatsing van ake blijkt dat het telwoord bij deze constructie niet als

eene appositie van het voornw. kan opgevat worden, men moet het dus als

een absolutivum beschouwen, dus tolu-ta: » bij ons drie zijn, terwijl wij drie

zijn", vgl. § 249 en 257. Voor duwa-na na een subsi., dat een persoon

voorstelt, kan men ook zeggen: maduwa-na of maduwa-n, steeds met behoud

van na, vgl. § 59. Om één uit te drukken, moet ook bij personen gebruik

gemaakt worden van het hulptelwoord sa-buwa, steeds zonder na. Eene enkele

maal wordt ook wel bij de andere getallen een hulptelwoord gebezigd, bijv.

wdra ana-na tolu mbuwa, hij had drie kinderen (55.7), wat dan eveneens na

niet aanneemt.

195. Bij alle andere subst. moet om de getallen van één tot negen aan te duiden

na het telwoord gebruik gemaakt worden van zekere subst., die als eene

maat of maatstaf beschouwd worden en dus sa en de overige telwoorden

voor zich kunnen hebben, en daarmede verbonden als hulptelwoord dienst

doen. De eigenlijke beteekenis dier subst. gaat daarbij steeds in meerdere

of mindere mate verloren, meest blijft er zooveel van over, dat zij alleen bij

voorwerpen gebezigd worden, die eene zekere gelijkenis met wat het subst.

eigenlijk voorstelt, verloonen ; soms blijft van die beteekenis niets over. Over

het gebruik van ma bij deze woorden vgl. men § 59. Het voornaamste

dezer subst. is het woord, dat in verbinding met sa als buwa, met de

andere telwoorden als mbuwa (vgl. Aanm. na § 169) wordt uitgesproken.

(In het Kólosch zegt men ook sa-mbuwa of ha-mbuwa). Het is natuurlijk

oorspronkelijk identisch met het Mal. buwah, Bim. wuwa, vrucht, maar wordt

geheel als hulptelwoord gebezigd, zoodat het zoowel bij de meeste concrete

subst. als van abstracte, welke daarvoor vatbaar zijn, gebruikt wordt. Sa-buwa

kan ook als telwoord zonder nadruk dienen om de functie van ons onbepaald

lidwoord te vervullen. Vooraan geplaaist heeft het gewoonlijk de beteekenis

van ons onbepaald lidwoord : ntika na-èda-du sa-buwa ana doü siwe, plotseling

zag hij een meisje (67.15); na-mai-dja-ra sa-buwa karöku moro, daar kwam
ook eene groenachtige vlieg (75.11); na-ntumbu-ra siya labo sa-buwa wawi,

hij ontmoette een vaï'ken (81.10); na-nggeè-ra di sa-buwa uma, hij woonde

in een huis 75.55— 54); lampa di sa-buwa rasa makalai, naar een ander

land gaan (45.52); na-lao nljafa-ra di sa-buwa nisa, hij spoelde op een eiland

aan (66.9) ; wdra sa-buwa wakalu, er was een tijd. z. v. a. op zekeren tijd

(70.24) ; wdra sa-buwa parakdra ndai nuntu wou, er is eene zaak, welke eerst

verhaald moet worden (60.25) ; sa-buwa durhaka manljewi nae, eene zeer groole

ongehoorzaamheid (98.12). Sa-buwa vervult ook de functie van onbepaald
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lidwoord bij die subst., welke sa voor zich krijgen, wat natuurlijk alleen

kan geschieden, zoo zij niet als maat, enz., maar als voorwerp van hunne

soort gebezigd worden, zoodat de woorden, die niets dan eene maat, enz.

voorstellen, vanzelf uitgesloten zijn, dus: sa-buwa rupiya, een gulden, als

geldstuk. Een dag evenwel wordt uitgedrukt door: ai sa-nai, waarbij dus

sa-nai de functie van hulptelwoord vervult, bijv. wdra ai sa-nai, op een dag,

vgl„ de teksten passim.

Eene enkele maal beteekent sa-buwa, vooraan geplaatst, bepaaldelijk : één, bijv.

sa-buwa sake masambaa umu-na malabo böngi sampuru gan/a, één éénjarige

buffel benevens tien gantangs rijst (15.12). Meestal evenwel staat het in die

beteekenis achteraan, ook al valt er geen bijzondere nadruk op : bune santika

bunga masabuwa ake ai-na Idpo-tdpo landa-mu labo doü mahalai, verkoop die

ééne bloem vooral niet aan een ander (72.55) ; wdra-dja ana möne-na sa-buwa,

hij had één zoon (67.9); waü daa wdra-pu ana bedi sa-buwa, loi sa-taka maiha,

voordat één geweerkogel en één takar kruid bedorven (d. i. verbruikt) is

(15.59—40). Daarentegen vindt men bij uitzondering sa-buwa, als onbepaald

lidwoord achteraan: wdra-dja doü manggèko sa-buwa ededeï, er was ook eene

hofdame (25.5). Sa-buwa— sa-buwa, de een — de andere, wordt zoowel voor

als na het subst. geplaatst : sa-buwa rupiya — masabuwa rupiya ede (24.5 en 4)

;

sa-buwa tabe — sa-buwa labe, een pot — een andere pot (69.2 en 5) ; wad

wdra èda-mu dambe toi duwa-na, siwe sa-buwa, möne sa-buwa, hebt gij niet

twee kindertjes gezien, het een een jongen, het andereeen meisje? (76.22—25).

Duwa mbuwa, enz. wordt gewoonlijk achter het subst. geplaatst: ntjai

duwa mbuwa, de twee wegen (11.19); oi taldga duwa mbuwa ede, het water

der twee vijvers (69.10)); parenla-na maini mbuwa, zes zijner voorschriften

(15.27); wakalu tolu mbuwa ede, deze drie waqtu's (5.25). Valt de nadruk

op het telwoord, dan wordt dit vooraan geplaatst ; ra-nljonggo nggömi tolu

mbuwa matja maai ake mu-waa ijdia kai-ku nljonggo-mu sa-buwa,

gij zijt drie tijgers schuldig en nu brengt gij er één om uwe schuld te

betalen (58.51—52); tani upa mbuwa ringgi, het gewicht van vier rijksdaalders

(10.80. Men bezigt het hulptelwoord ook wel eens vooraan, eigenlijk minder

juist, waar de geldwaarde bedoeld wordt, bijv. 54.25); na-iada di rera-na

waru mbuwa hüruf, duidelijk moeten op de tong zijn (duidelijk moeten

uitgesproken worden) alle acht letters (12.16 — 17).

§ 196. Als hulptelwoorden worden voorts gebezigd de woorden, welke een stuk,

gedeelte van iets, aanduiden : tako edja pidu dompo, zeven stuks kaladie

stengels (5.15); kapenta sa-dompo. ééne plank (21.15. v. o.) ; kapenta sa-lobe

ake, deze ééne plank (21.11. v. o.). Als hulptelwoorden komen deze woorden

bijna alleen bij de hier vermelde subst. voor, soms ook nog bij de benamingen

van kleinere gereedschappen als naalden, spijkers, enz., waarbij evenwel

buwa {mbuwa) gebruikelijker is. In meer eigenlijke beteekenis komen deze

Woorden voor in uitdrukkingen als: masa-ngganga pidu dompo (62.51, of
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ködu ibid. reg. 54), zeven stukken goud; karata sa-bintji, één stuk papier.

De constructie blijft hetzelfde als men wil zeggen : een stuk van iels, bijv.

lako sa-dompo, een stuk van een hond (51.14. v. o.). In dat geval kan

evenwel een aanwijzend voornw. vooraf gaan: ndadi haa lalo weya ba wai

rera doü mpanga ede sa-dompo, daarop beet de oude vrouw in eens een stuk

van de tong van den dief af (41 50).

Verder zijn als hulptelwoorden in gebruik:

kabore, iels rolronds, als subsi, alleen als hulptelwoord gebruikelijk, voor-

namelijk bij het tellen van stukken houtskool: kamaa sa-kabore (54.15). Ook

zegt men wel: siya sakabore, één korrel zout, doch ook: siya sa-buwa.

lela, blad (vgl. § 21), doch alleen als hulptelwoord in gebruik, wordt

gebezigd bij het tellen van bladeren: röo wunta sa-lela, één kapas-blad (5.18):

róo salira pidu lela, zeven salira-bladeren (5.12); mpori sa-lela, één grashalm

(97.5). Ook eene bladzijde van een boek heet; sa-lela' Voorts wordt het

bij het tellen van haren gebruikt (10.1.8).

lobe, afdeeling, wordt somtijds bij het tellen van matten gebezigd: lante

sa-lobe, vgl. 16.6.

lona, alleen als hulptelwoord gebruikelijk, eigenlijk stam, vgl. röna, wordt

gebezigd bij het tellen van boomstammen (80.16); en voorts van lansen,

messen, kaarsen; ilo UU pidu lona, zeven kaarsen, (65.6).

möbo, bloemknop, wordt gebezigd bij het tellen van bloemen : wunta kaduwi

torende pidu möbo, zeven bloemen van de kaduwi tarende (soort nachtschade,

4.28); wnnta djene mawara pidu möbo, zeven kambodja-bloemen (4.56).

mpuu, alleen als hulptelwoord in gebruik, van fuu, boomstam, wordt gebezigd

bij het tellen van boomen, enz., bijv. hadju sa-mpuu of fuu hadju sa-mpuu

(51.2. v. o. en 50.57) ; edja wila duwa mpuu, 104.41). Men zegt ook : sa-mpuu

nggdhi, één woord.

ndöo, alleen als hulptelwoord gebruikelijk, van röo, blad, wordt gebezigd

bij het tellen van dunne en platte voorwerpen, als matten (vgl. 16.6),

hoofddoeken, baadjes, enz.

nggini, alleen als hulpwoord gebruikelijk, wordt gebezigd bij het tellen van

zaden, isi sisi pidu nggini, zeven sisipitten (4.27), en wat daarop gelijkt,

als een steentje : dori wadu sa-nggini, één steentje (97.5).

tako, stengel, wordt ook als hulptelwoord gebezigd bij het tellen van

sommige wortels: amu niu mangoda lolu tako, drie pinangwortels (ibidem).

tembe, alleen als hulptelwoord gebruikelijk, wordt gebezigd bij het tellen

van peulvormige vruchten : sabiya lolu tembe, drie stuks spaansche peper

(5.54); mangge sa-tembe, één tamarindevrucht (14.20. v. o.).

tumu, uitspruitsel, wordt somtijds als hulptelwoord gebezigd bij het tellen

van stengels: randa nahi pidu tumu, zeven betelstengels (4.57).

Voorts worden nog als hulptelwoorden opgegeven: babudja, wat uitsteekt,

bijv. doro duwa babudja, twee bergen; hadju, hout; bijv. tembe duwa hadju,
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twee stukken saroengslof; kani, eigenlijk: kleeding of als werkwoord: gebruiken,

bij het tellen van zeilen, maar buwa (mbuwa) is gebruikelijker; lamba, alleen

als hulptelwoord in gebruik, vgl. het Mal. lembar = ndoö ; lingyi, ineenrollen,

als subst. alleen als hulptelwoord in gebruik: rante tolu Unggi, drie kettingen

;

labu: dia sa-labu, één net (vgl. het Bug. labuwang). In de teksten komen

hiervan geen voorbeelden voor.

De gewone plaats dezer woorden, hetzij met sa, hetzij met een der overige

telwoorden tot negen verbonden, is na het te tellen subst. Valt de nadruk

op het telwoord, dan worden zij gewoonlijk vooraan geplaatst, bijv. wati-du

wdra-na köne sa-mpuu fuu hadju, niet één boom is er meer (50.50—51);

ai-na daa hina-na köne sa-lela honggo ro kere, laat niet één haar van het

hoofd of lichaam niet geraakt zijn (10.18). De hulptelwoorden met sa kunnen

ook wel ons onbepaald lidwoord uitdrukken, bijv. ede-ra weha kai-na hadju

sa-mpuu ma-waü-ra made mbangga, daarop nam hij een boom, die geheel

dood was (51.2. v. o.); in dat geval is echter sa-buwa gebruikelijker; bijv.

sa-buwa hadju (67.12). Uit het voorlaatste voorbeeld blijkt, dat eene deel-

woordelijke bepaling soms ook na het hulplelwoord geplaatst wordt, wanneer

zij wat uitgebreid is; gewoonlijk is de plaatsing omgekeerd.

Aanm. De vormen mpnu, ndöo, enz., alsook mpuru, zijn natuurlijk daaruit te verklaren, dat het

telwoord oorspronkelijk voor woorden, die eene maat, enz. aanduiden en dus ook voor de

hulptelwoorden, met een neusklank sloot, als in het Jav., Bat. en Mak. Thans geldt echter

deze regel niet meer; de Bimaneezen heschouwen mpuru als een afzonderlijk woord, in den

tegenwoordigen toestand der taal kunnen dus mpuu, ndöo, enz. ook wel niet anders dan als

afzonderlijke woorden opgevat worden, vooral dewijl zij ook na sa den neusklank vertoonen.

Mogelijk is de neusklank bij sommige woorden, die hoewel geen hulptelwoorden, toch eene

maat, enz. aanduiden, als ndupa, vadem; mbaa, jaar, op deze wijze te verklaren, maar evengoed

kan hij alleen phonetische waarde hebben. De vorm nai daarentegen in: sa-nai, duwa nai,

van ai, dag, moet evenals mpuru verklaard worden, zoodat de n daarin dus staat voor de ng.

De uitdrukking nai-s, morgen, zal wel af te leiden zijn van: sa-nai-s, nog een dag. Oiai-nai-na

bijv. in ai-nai-n(a) djumaa, Vrijdag, eene samenkoppeling is van ai en nai (als grondwoord

beschouwd) + na, dan of de n in het midden door inwerking van de n of na op het einde is

ontstaan, is mij niet duidelijk, evenmin als de reden, waarom het Bim. hier niet eenvoudig

ai of ai-na bezigt in overeenstemming met de verwante talen.

§ 197. Een soort hulptelwoord is nog ori, waarvan de eigenlijke beteekenis onbekend

is. Het wordt alleen van abstracte begrippen gebezigd: madja dra duniya

ake sa-ori; madja dei ahera pidu mpuru ori, de schaamte hier op deze aarde

is één, de schaamte hiernamaals is zeventig (of zeventigsoortig, 85.21); indo

kapo ma'and jatim ede duwa ori, de beteekenis van jatim is tweeërlei (104.1)

;

indo kapo mafaralu di oi sambeya ede ini ori, wat verplicht is omtrent het

water voor het gebed is (bestaat uit) zes zaken (11.14); (vgl. bijv. Sundan.

art perlu wulu èta gènèp perkara, Grashuis, Sund. Leesb. pag. 52) ; tolu ori

ndai mahardm, drie dingen zijn verboden, enz, (94.56); of zelfstandig: sa-ori

wdli, één ding nog, voorts (12.12. v. o., ibid. 6 v. o., enz.); ake wdli sa-ori,

dit is nog iets, 5.4 en 16). Vgl. voorts § 202. In plaats van ori kan ook

buwa (inbuwa) gebezigd worden, bijv. 94.20.
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§ 198. De telwoorden van af tien worden voor of achter de subst. geplaatst, terwijl

hulpwoorden gewoonlijk niet gebruikt worden, (uitgezonderd orï), dewijl

sa-mpuru, enz., reeds zelf het karakter van een hulptelwoord dragen.

Evenwel kan een hulpwoord gebezigd worden, bijv. bindera duwa ratu mbuwa

(78.3, zonder hulpwoord 77.42). De getallen, waarin één voorkomt, als:

elf, een en twintig, zijn in het Bim. echter niet anders uit te drukken dan

door: sa-mpuru sa-; duwa mpuru sa-, enz. en een hulptelwoord, in de meeste

gevallen buwa, zoodat men ook bij het tellen zegt: sa-mpuru sa-buwa (vgl.

§ 191). De telwoorden van af tien komen altijd voor de subst., die sa

voor zich krijgen, dus: sa-mpuru nai, tien dagen; upu mpuru nai, veertig

dagen (68.9); tolu ralu ganta, driehonderd gantang's (9.8, v. o.); sa-ratu

arupiya, honderd gulden (50.20). Bij de andere subst. komen zij gewoonlijk

achteraan: ade binata upa mpuru upa, vier en veertig harten van dieren

(68.41) ; cifat duwa mpuru, de twintig eigenschappen (van God, 96.42). Na

subst., die een persoon voorstellen, krijgen zij na niet, dus nabi duwa mpuru

lima, de 25 profeeten (II); malaeka upa mpuru upa, veertig engelen (II).

Met nadruk worden ook deze telwoorden vooraangeplaatsl : lani duwa mpuru

lima ringgi sa-nicdb, het gewicht van 25 rijksdaalders is één belastbare

hoeveelheid (9.2. v. o.); upa mpuru upa tufa doü matuwa ngupa-na, ampo upa

mpuru tolu mawara, vier en veertig hoofden van oude lieden zoekt hij, eerst

drie en veertig zijn er (25.37) ;
pidu mpuru duwa bidiaddri (92.5).

§ 199. De telwoorden kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden, doordien het subst.,

wat zij tellen, verzwegen is; in dat geval moeten bij getallen onder de tien

op de gewone wijze de hulpwoorden of, zoo een persoon bedoeld wordt, de

genitief van het pers. voornw. 3den pers. na gebezigd worden. Voorb. nde

pala sa-buwa ede na-nenti kalai-du, maar die ééne (nam. bloem) hield zij

afzonderlijk (72.38); sa-buwa ede: la-lao weha-ku-ro ro ede-ra lao weha, dit

eene (een van beide): moeten wij hem gaan halen of niet? (70.6); ede-ra

sambele kai-na duwa mbuwa, daarop slachtten zij er twee (nam. buffels, 29,31)

;

nahi upa lela duwa lela masarènga, duwa lela masanggöbo, vier bladen sirih,

terwijl twee op de voorzijde, twee op de achterzijde liggen (4.22—23). Bij

hoogere getallen dan tien wordt geen hulptelwoord gebezigd: upa mpuru

tolu mawara, drie en dertig (nam. hoofden) zijn er (25.37).

Na-ntjdra-ntfao labo duwa-na ede, hij kreeg twist met deze twee (61.11. v. o.);

di ade matolu-n ede, onder deze drie (61.12. v. o.) ; na-nggampo-ra eli duwa-na

ede, zij beiden vereenigden hunne stemmen (69.24); sa-mena-mena-na raa-nunlu

duwa-na, al wat door deze twee (hen beiden) verhaald was (60.2); ndadi

na-lampa-ra upa-n ede, daarop gingen deze vier voort (daarop gingen zij met

hun vieren voort, 56.2— 3) ; ede-ra mabu kat duwa-na ede, daarop vielen zij

beiden (70.21); ede-ra lösa lampa kai-na lima doü-na ede, daarop trokken zij

met hun vijven uit (55.36). Het telwoord wordt ook wel herhaald: ede-ra

lao kai-na mpanga tolu-lolu-n ede, daarop gingen zij met hun drieën stelen (33.31).

VERII, BAT. GEN. XLVUI. IQ
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Het Bim. pleegt ook een telwoord te gebruiken, wanneer een persoon

gezegd wordt iets te verrichten te zamen met een of meer anderen, in het

laatste geval echter alleen wanneer het getal bepaald en niet te groot is.

Het telwoord stelt dan de som der handelende personen voor, het kan naar

willekeur herhaald worden of niet. Treedt in zulk een geval volgens ons

taaieigen een persoonelijk voornw. van den derden pers. als agens op, dan

vervult in het Bim. het telwoord deze functie: na-sama made-ra duwa-na

labo ruma sangadji, zij stierf Ie zamen met den vorst (79.40—41); na-lao-ra

weha hadju kaa duwa-duwa-na labo wei-na, hij ging met zijne vrouw brandhout

halen (65.16—17); ede-ra lom lampa kai-na tolu-tolu-n labo ana-na —
sabune-bune-du sera makalau lampa kai tolu-n labo ana-n, enz., daarop trok

hij met zijne beide kinderen uit (het land), verscheiden uitgestrekte

vlakten had hij met zijne beide kinderen begaan, enz. (57.22 en 25); ede-ra

fjuwa ngdha ro nöno kai-na upa-upa-na labo ana-na, daarop aten en dronken

zij (de beide ouders) met hunne twee kinderen (56.41). Treedt een subst.

als agens op, dan wordt het telwoord daar achter geplaatst: pala nisa ede

nggeè kai sa-buwa ranggasasa duwa-na labo wei-na, dat eiland nu werd

bewoond door een reus met zijne vrouw (66.10) ; na-lao-ra la Kasipahu

duwa-duwa-na labo wei-na luu di ade rasa, K. ging met zijne vrouw de stad

binnen (61.3. v. o.). Hoewel deze constructie voornamelijk voorkomt, indien

van den agens gezegd wordt te zamen iets te doen, kan zij, wanneer het

subst. uitgedrukt is, ook in alle andere gevallen gebezigd worden, bijv. ake

sura walu Maharadja Kurma malabo Radja Mangendar-Sri duwa-na labo

hera-na, dit is een brief van M. K. en zijn zwager M, S. (78.52—35). Ook

kan hel subst. ook hier verzwegen worden, wanneer hel geen onduidelijkheid

veroorzaakt: ede-ra mbeï kai-na ba ruma-t biljara sadeka tolu-n labo ana-na,

daarop gaf de rijksbestierder aalmoezen »aan de drie met de kinderen" (aan

haar en hare beide kinderen, 56.50). Vgl. de conslructie in het Mal. als

radja kaampat (dëngan) anak-nja, enz. Op te merken is nog dat, zoo een

telwoord als agens optreedt, noch na een transitief werkwoord (vgl, § 220)

noch na een verbaal subst. (vgl. § 254) of de passieve vormen (vgl. § 65,

66 en 111), ba gebezigd wordt.

De telwoorden, de hulptelwoorden, de subst. met sa, enz. kunnen ook als

praedicaat optreden. In § 197 zijn reeds voorbeelden daarvan met het

hulptelwoord ori te vinden, hier volgen nog enkele: ana-na ba pande ede lima

doü-n, de kinderen van den timmerman waren vijf (in getal, 24.8) ; dei

masabuwa-buwa lapu-na wuwa-na pidu mpuru riwu, aan eiken stengel zijn de

vruchten zeventig duizend (in getal, 91.20). Achter het telwoord kan nog

mbbto-na (de menigte er van) gevoegd worden, wat dan de functien van

subject vervult, terwijl wat nu het subject is, een met nadruk vooropgeplaalste

genitief wordt. Als praedicaat treden deze woorden ook op in zinnen als:

tolu singku luru ndru-na, drie singku turu's (soort maat) zij de lengte er van
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(zij, nam. de vlag, zij drie singku turu's lang, 14.10); sa-pida mada-na midi-na,

één oogenblik is het aanhouden er van (het houdt een oogenblik aan, 10.38).

Men kan hierbij ook wdra (zijn) bezigen, bijv. wdra sa-singku dei-na, de diepte

er van was één armslengte (het was één armslengte diep, 62.30); mbeè-na

wdra (voor na-wdra) lolu mbuwa, hare geiten waren drie (zij had drie geiten,

17.8), vgl. voorts § 257.

§ 200. «Eén van", enz. wordt uitgedrukt door het telwoord of hulptelwoord te plaatsen

na een der aanwijzende voornw., welke het subsi, bepalen: bakai-ku sdhe

ake sa-buwa, waar is één dezer buffels ? (28.28) ; bakai-ku wdli-ku sdhe ake

duwa mbuwa, waar zijn wederom twee van deze buffels? (29.15— 16); lao

sambele-pu sdhe aka duwa mbuwa, gaat twee van gindsche buffels slachten

(29.28). Waar geen verwarring kan ontslaan, kan de gewone conslruclie

der telwoorden gebezigd worden, bijv. nde pala wdra sa-buwa doü mpanga

ede, na-ipi pöda-ku nae neè-n, één der dieven echter was zeer begeerig (39 27)

;

hier is door het gelijktijdig gebruik van het bepalende ede en van wdra de

zin duidelijk genoeg aangegeven. »Een van hen" is: sa-buwa doü-na, bijv.

nlika na-nggori sa-buwa doü-na, ede-ra nee loa djadja kai-na iwa döho-n, één

van hen kwam plotseling vrij, daarop maakte hij zijne makkers ieder op

hunne beurt los (41.1, vgl. 41.8); zoo ook sa-buwa doü-ta, één van ons (vgl.

39.23); sa-buwa doü-mu, één van u (86.58). Nadere bepalingen komen

gewoonlijk bij wijze van een vooropgeplaatsten genitief geheel vooraan,

vgl. 41.1.

Uitdrukkingen als ons »één of twee, enz." om iets onbepaalds aan het

getal te geven, worden in het Bim. op dezelfde wijze uitgedrukt, bijv. sa-buwa

ro duwa-na doü matuwa-tuwa, één of twee oude lieden (45.14, doü maluwa

sa-buwa ro duwa-na; ibid. reg. 16); doü matuwa-luwa duwa ra lolu-na, twee

of drie oude lieden (31.10, duwa en lolu vormen hier eene oneigenlijke

samenstelling, evenals soms twee subst., vgl. § 156 vandaar ra voor ro).

Wanneer niet over personen gesproken wordt, wordt meestal geen voegwoord

tusschen de telwoorden geplaatst: karedo duwa lolu tjiru, twee of drie lepels

pap (66.29); sdhe maupa mbuwa lima mbuwa, vier of vijf buffels (29.20). Ook

wordt het subst. wel mede herhaald: duwa nai, lolu nai, twee of drie dagen

(75.19), wat natuurlijk altijd moet geschieden, om één of twee, uit te drukken,

bij de woorden die sa voor zich krijgen.

§ 201. «Half" of »een half' wordt thans bij de woorden, welke sa voor zich krijgen,

uitgedrukt door: sa-lènga: sa-lènga ringgi, (de waarde van) een halven rijksdaalder

(87.4); sa-lènga nai, een halve dag. Het echte Bim. woord schijnt sa-dompo

(een deel) te wezen, het wordt echter hoe langer hoe meer door sa-lènga

verdrongen, men zegt echter nog wel sa-dompo nai. De helft van voorwerpen

is: sarunde-na (13.22, 29.40, 72.28), of saruwe-na. Somtijds beteekenl sarunde-na

niet zoo bepaaldelijk de helft, als wel een gedeelte, bijv. sa-runde-na makarawe,

sarunde-na mawèse, sarunde-na magdia, een deel van hen roeide, een deel



244 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

pagaaide, een deel boomde (20.13 en 14). De «helft van hen" is : sarunde-na

of sarunde doü-na (60.6), vgl. de vorige §. Ook nog andere woorden worden

aangewend om de helft van iets te kennen te geven, als : sa-bintji, bijv.

na-tia weya-du kahuntu sa-bintji ai masidi, sa-bintji ai mambia nee ngdha ba

ari-na, hij spleet (deelde) katoepat voor zijne zuster, om het ééne deel (de

ééne helft) 's morgens, de andere helft 's avonds te eten (65.8—9); sa-tia

(van Ha, splijten), bijv. ua sa-lia, één halve pinangnoot (50.4).

Breuken, kleiner dan een half, worden aangeduid door: Ijengga (deel) in

samenstelling met den noemer, dus: tjengga lolu-[na), één derde; tjenggaupa,

één vierde; tjengga lima, één vijfde. Een vierde heet ook: sa-parapa (vgl

het Mak. en Bug.). Breuken met een grooteren teller dan één, worden door

omschrijving uitgedrukt, op dezelfde wijze als in het Mak. en Bug. Evenwel

kan men zeggen : duwa Ijengga, twee derden ; duwa (tolu) pampa, twee (drie)

vierden. Ook het gebruik der andere breuken, vooral als de noemer groot

is, wordt meestal door andere zinswendingen vermeden.

§ 202. De rangschikkende telwoorden zijn: saramba, ma/caduwa (vgl. § 140, Aanm. I.)

of makaduwa mbuwa, makatolu of makatolu mbuwa, enz. Met uitzondering

van saramba worden zij zeer zelden gebezigd, de Biin. zegt gewoonlijk in

plaats van «eerste hoofdstuk (artikel)", enz. »ten eerste", enz., vgl. bijv.

N°, V. der teksten. De hoeveelste dag van eene maand wordt door een

hoofdgetal, gevolgd door wa, uitgedrukt, bijv. di sa-mpuru lima-na wura, op

den vijftienden der maand (62.20). Ten eerste is: saramba-na (86.42); maar

meestal: tampuu-mpuu-na (N°. II. passim), ook wel: itja kai-na (10.42).

Ten tweede is: duwa kai-na (bijv. 94.24) of makaduwa kai-na (bijv. 7.27),

of duwa mbuwa kai-na (bijv. 7.22) of duwa ori kai-na (bijv. 8.1) of makaduwa

ori kai-na (51.28); ten derde is: tolu kai-na of makatolu kai-na of tolu mbuwa

kai-na (bijv. 7.29) of makatolu mbuwa kai-na (II) of tolu ori kai-na (II) of

makatolu ori kai-na; enz. Ten een en twintigste is: duwa mpuru sa-buwa

kai-na of makaduwa mpuru sa-buwa kai-na (15.17); of met ori. Er wordt

volstrekt geen verschil gemaakt tusschen de samenstellingen met mbuwa of

ori. De genitief van het pers. voornw. 3 l,on pers. na wordt ook wel weggelaten,

dus: duwa (ori) kaï (16.12. v. o., 7.22); enz.

Eerst in »nu eerst" is ampo; in «voor het eerst" ampo de, vgl. § 264.

§ 203. De mulliplicativa zijn: saraa of sa-kali, duwa kali, tolu kali, enz., sa-mpuru

sa-kali (elfmaal), enz. bijv. pidu kali dende hèko asi ede, zevenmaal voerde

(men hen) om het paleis (68.12); duwa kali tolu kali lampa hèko-na, twee

of driemaal liep hij (er) om heen (65.57); köne tolu kali ngdha kai-ku mböto-na,

zelfs driemaal om door ons gegeten te worden is de hoeveelheid er van (er

is zoo veel, dat wij er zelfs drie keer van eten kunnen, 29.3); sa-kali ade

ndai döho-m, sa-mpuru kali tarima ba ndai-ku, «éénmaal is ulieder hart,

tienmaal wordt het door ons aangenomen" (als gij éénmaal goed jegens ons

zijl, zijn wij er tienmaal dankbaar voor, 27,2, vgl. een dergeïijken zin op



BIMANEESCHE SPRAAKKUNST. 245

47.8 met sa-raa-riwu-riwu kali). Meestal neemt het verbum na deze woorden,

ook al valt op hen geen bijzondere nadruk, den substantief-vorm aan, men kan

ze evenwel met een finiet werkwoord bezigen, vooral bij den imperatief of

plaatsvervangenden conjunctief; zij worden dan achter in den zin geplaatst:

ta-balja weya-ku salawa tolu kali, gij bidt daarbij driemaal (5.6); ta-tjompo-ku

kangge nma tolu mbuwa ndei dama kai wöke-na tolu kali, tolu nai-dja, gij

dompelt drie vingers (in het water) om daarmede zijn navel aan te raken

»drie keer, drie dagen ook" (drie dagen lang drie maal, I.).

Tweevoudig, enz. is; duwa lipi (of lapt) of duwa kali ganda-na, enz.;

elfvoudig is: sa-mpuru sa-lipi, enz.

§ 204. Distributieve telwoorden bezit het Bim. niet, waar deze dus in verwante talen

gebezigd moeten worden, kan het Bim. de hoofdgetallen gebruiken. Evenwel

komen er enkele construclie's voor, waardoor meer bijzonder wordt te kennen

gegeven dal, wat elders door de distributieven wordt uitgedrukt: ede-ra tjedo

kai-na di ade pingga, sa-pingga sa-pdhu sa-pingga sa-pdhu, daarop schepte zij

het in schotels »èén schotel één soort, één schotel één soort" (op iederen

schotel telkens één soort 44.28—29). Op te merken is, dat sa gebezigd wordt

in deze constructie voor subst., waarvoor dit anders niet geoorloofd is, pingga

toch is hier niet eene maat, maar het subst. als voorwerp, en ook pdhu wordt

met het hulpwoord buwa (mbuwa) geteld (bijv. 4.26), de herhaling van

sa-pingga sa-pdhu geschiedt voor den nadruk, doch is niet noodzakelijk. Van

personen evenwel gebruikt men sa niet, maar zegt bijv. wdra öha sa-pon te

sa-buwa doiï, er is rijst één pakje één meiisch (er is van ieder een pakje

rijst, 28 57— 58). Eene andere constructie is, dat men voor het hulptelwoord

of de samenstelling van sa (en andere telwoorden) met een subst. plaatst de

woorden mangga of hangga, waarvan de eigenlijke beteekenis onbekend is:

nai-sa tjuwa-ljuwa waa döho öha mangga sa-ponte, morgen brenge ieder uwer

rijst mede, iederéén pakje (28.24— 25); labo ngemo waa-na ba nasi di sumpu-na

mangga sa-bae, terwijl de vogels ieder aan eene zijde dragende (het stuk hout)

wegvlogen (82.8—7. v. o.); röo nlana ro röo wunta kèla hangga sa-lela-na,

ntana- en wunta /cè/a-bladen, telkens één blad er van (van ieder één blad,

5.18); hangga satoi ndei tösi, van ieder moet een weinig afgesneden worden

(5.6). Vgl. ook de Kölosche vertaling van het tweede voorbeeld met mangga:

nangi ( = Bim. labo) nggembo ( = Bim. ngemo) waa ba nasi sumpu-na

hangga ha-bintje ( = Bim. sa-bintji, 110.22).

\anrn. Zoude in mangga een oud prefix schuilen, dat later niet meer verstaan en als een afzonderlijk

woord beschouwd is geworden? Mangga zoude dan wel uit maka moeien zijn ontstaan

(vgl. Jav. mongka en voor de g voor k § 12). Een vorm als hijv. makaduwa kan ontstaan

zijn uit maka en duwa, dus »tot twee maken" (vgl. § 140.). Aanm. I) maar men zoude het

zich ook ontstaan kunnen denken uit ma en kaduwa (tweetal, vgl. de Mal. beteekenis «alle

twee") een voorbeeld van eene afleiding van een telwoord, reeds van het prefix ka voorzien,

leveren de ranggetallen in het Fidjisch en in de Philippijnsche talen, bijv. lag. ikalud, tweede,

wel letterlijk: waardoor het een tweetal (of twee) wordt, vgl. het Bim. duwa kai. Een

in dien zin hypothetisch Bim. makaduwa zoude dan beduiden: bij tweetallen, en zeer goed
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als distributief telwoord gebezigd kunnen worden, vgl. het Daj. hadadua. Een bezwaar hier

tegen is dat het Bim. nog een vorm makaduwa kent, en dus het onherkenbaar worden van

het prefix minder waarschijnlijk is, doch mogelijk is het ook, dat ter onderscheiding reeds

vroeg of wellicht van het begin af de neusklank na ma voorkwam, wanneer het woord

distributieve beteekenis had, waaruit later mangga ontstond, waarin geen ma en ka meer

herkend werd (vgl. ook het Daj. hangkalima (vijfmaal) met een Bulusch makalüva). Een

ander bezwaar levert hangga op. Het waarschijnlijkste is dat h hier vooreene oorspronkelijke

p staat (vgl. § 19), vgl. bijv. Bent. pakarua = Bul» makarua.

§ 205. «Twee aan twee, enz." wordt door verdubbeling van het telwoord aangeduid,

als adverbiale bepaling en tevens ter onderscheiding van andere verdubbelingen

staat het dan meestal in samenstelling met het werkwoord : ede-ra kabe

sa-buwa-buwa kai tadjo sampari, daarop haakte hij (hen) één voor één met

het gevest van zijne kris aan (19.38); ede-ra tiyo sa-buwa-buwa kai-na, daarop

bezag zij (de soorten) één voor één (44.18). Mpuru, ralu, enz. worden ook

verdubbeld met ma na een subst. gebezigd : sangadji mampuru-mpuru, vorsten

bij tientallen, tientallen van vorsten (63.15); paruga maratu-ralu, honderde

hulpgebouwen of baroega's (79.10); van personen gebezigd kunnen zij ook

nu vooraangeplaatst worden: ralu-ralu-na doü, honderden van lieden (50.2).

Ook subst., welke eene maat, enz. aanduiden, worden verdubbeld met ma na

een subst. geplaatst: pala sandake ntoi-na rongga möda mpa kalo nahu

matunde-lunde, zoolang toch verdwijnen mijne bananen bij trossen (65.42— 66.1).

§ 206. Tot de onbepaalde telwoorden kunnen gerekend worden

:

sabune (vgl. § 272) of sabune-ku, hoeveel? bijv. sabune-ku fjoi-na mbeèakè,

hoeveel is de prijs van dezen bok? (hoeveel kost deze bok, 14.24). Het

wordt ook als vraagwoord gebezigd bij woorden, die eene uitgebreidheid van

ruimte of tijd aanduiden, dus: sa-bune nae-na, hoe groot is het? sabune

nloi-n, hoe lang.1" sabune vervult in het Bim. steeds de functie van praedicaat,

een zin als: hoevele menschen wonen in dit land? moet in het Bim. weergegeven

worden door: sabune doü manggeè di ade rasa ake, lett. hoeveel zijn de in

dit land wonende menschen/' Een werkwoord moet derhalve na sabune, om

als subject op te treden, den substantiefvorm aannemen, vgl. § 245, in een

bepaald geval wordt ook het verbale subst. met ndai en kai gebezigd, vgl.

§ 125. In indirecte vragen wordt nooit sabune-ku, maar sa-bune of sabune-du

(zie beneden) gebezigd, vgl. § 224.

Pila, hoeveel? treedt nooit als praedicaat op, maar behoort bij het subst.

evenals de telwoorden (vgl. beneden pila-pila); boë pila; hoe laat is het?

Sabune-bune of sabune-bune-du (zelden ra en nooit ku, vgl. § 270), waarvoor

bij verkorting ook sabune-du (zeldzamer sabune mpara of mpudu) en zelfs

sabune alleen, voorkomt, heeft in de eerste plaats de beteekenis van : hoeveel

ook : sabune-bune-du raho-mu, hoeveel gij ook vraagt. Dikwijls moeten wij

het door «hoezeer" vertalen: sabune-bune-du raho ba doü weli wad nee-na

mbeï, hoezeer de lieden ook vroegen om (ze) Ie koopen, wilde zij (ze toch)

niet geven (72.38); sabune-bune-du siwi ba ruma-l wali romo-romo
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ngawa-na kawei ba ruma-t, hoezeer de vorst haar ook vleide wilde

zij toch in 't geheel niet door den vorst tot vrouw genomen worden (58.8).

Vervolgens duidt sabune-bune, enz. eene onbepaalde doch niet te groote

hoeveelheid aan, in welke beteekenis wij het door »eenige", kunnen vertalen,

bijv. sabune-bune ntoi supu-na ede, eenigen tijd was hij ziek geweest of nadat

hij eenigen tijd ziek geweest was (58.15); sabune-bune-du ntoi lampa-na ede,

eenigen tijd was hij voortgegaan (32.24, (sabune mpara ntoi lampa-na, idem

58.21). Eindelijk kan sabune-bune, enz, ook eene onbepaalde groole hoeveelheid

aanduiden, in weke beteekenis wij het door «verscheidene, ettelijke, enz".

kunnen vertalen: sabune-bune du doü macalih mawaüra luu del ade

naraka, verscheidene vrome menschen (menig vroom mensch) zijn

(is) in de hel gekomen, enz. (103.39) ; sabune-bune sanda maloi-na (sabune-

bune-du sando maloi-na, 59.25), ettelijke geneesheeren behandelden hem (58.15);

sabune-bune-du sori madeï ndai sapa-na, verscheidene diepe rivieren moesten

zij oversteken (65.7), of met volgend verbaal subst. sabune-bune-du sapa-na

sera makalau-lau, veel was zijn doortrekken van uitgestrekte velden (verscheidene

uitgestrekte velden trok hij door, 76.11); sabune-bune lampa-hu di doro

madèse-dèse, over ettelijke hooge bergen ben ik gegaan (76 37); wati-pu

sabune ntoi-na dula-na, nog niet veel was de lengte van tijd van zijn terugkeeren

(nog niet lang was hij teruggekeerd, 25.25). In alle deze zinnen, onverschillig

hoe wij ze weergeven, vervult sabune-bune, enz. blijkbaar steeds de functie

van praedicaat (zoodat het dus na wati bij wijze van een verbaal subsi, is

te beschouwen, vgl. § 266), het daarop volgend subst., hetzij eigenlijk of

verbaal, is dus steeds het subject. Anders dan als praedicaat (of het praedicaat

vervangend verb. subst. na wali), kan het woord niet voorkomen; men kan

dus, bijv. »door verscheidene menschen" niet weergeven met »6a sabune-bune

dou". Voor dat geval maakt men van sabune-bune als praedicaat en mböto

of ntoi als subject, eene beziltelijke samenstelling, welke dan attributief achter

het subsi, gevoegd wordt: ede-ra lao kai doü masabune-bune mböto, daarop

gingen verscheidene menschen (19.26); ede-ra udu mena kai hadju masabune-

bune mböto-na ede, daarop stapelden zij de ettelijke stukken hout op elkander

(25.34—35); labo sa-mena-na mantari-manlari masabune-bune mböto-na, met al

zijne ettelijke manln's (77.35—54). Deze constructie kan niet gebezigd

worden, zoo het aldus bepaalde subst. het subject zou worden, in dat geval

moet de eerst behandelde gevolgd worden, tenzij op het subst. als subject

een bijzondere nadruk valt, zoodat de in § 58 behandelde vormen als praedicaat

optreden, bijv. kanggilja ro kanggio masabune-bune mpudu ntoi manaha-naha

ntjöki, het langdurig jammeren en schreeuwen wordt hoe langer hoe ellendiger

(84.5. v. o.). Gelijk gezegd is, moet sabune-bune na wati bij wijze van verbaal

subst. beschouwd worden, ditzelfde is het geval in den volgenden zin: köne

na-ntoi sabune-bune mpuru mbaa-na, al duurt het (wat vooraf gezegd is) ook

tientallen van jaren (14.14. v. o. De zin is eenigszins vreemd, waarschijnlijk
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is zij ontstaan uit een Mal. bëbërapa tahun lama-nja en wist de vertaler met

liet laatste woord geen weg). Ntoi, dat hier geheel als ons «duren" gebruikt

wordt, moet hier als een transitief werkwoord beschouwd zijn, waarvan de

zin sabune-bune mpuru mbaa-na (veel zijn de tientallen van jaren er van)

het direct object is, en dus het praedicaat den substantiefvorm aanneemt,

vgl. § 245. Na praeposilies evenwel kan hel woord nooit op deze wijze

gebruikt worden (vgl. de volgende § bij mböto). Over het gebruik van het

prefix ma bij dit woord zie men § 59. Over den zin dodo kai-ku masa,

sabme-bune kombi (vgl. § 265) kasi ade-mu, wat ik er voor vraag is geld,

zooveel als gij medelijden hebt (zooveel als gij geven wilt, 41.12— 13), zie

men beneden bij sandede.

Pila-pila is een synoniem van sabune-bune, het wordt evenwel op andere

wijze geconstrueerd, het treedt niet afzonderlijk als praedicaat op, maar

behoort bij het subst., waarvoor het geplaatst is, wat een der hulptelwoorden

zijn kan, die gebruikt worden voor die subst., welke deze bij de telwoorden

van één tot tien vereischen. Voorb. : waü-ra pila-pila mbuwa kombi (vgl.

§ 265), sera raa-sapa-na, nadat hij verscheidene vlakten overgetrokken was,

(57.38, het is onverschillig of men waü-ra hier als praepositie, dan wel als

aanduiding van het perf. wil opvatten, vgl. § 242) ; labo fdre-mu mawaü-ra

bini pila-pila mbuwa djompa, «terwijl uwe rijst ettelijke volle schuren heeft"

(terwijl uwe rijst ettelijke rijsthuisjes vult, 27.28) ; waü-ra pila-pila nai, na

ettelijke dagen (75.40). In verbinding met een hulptelwoord en vooral met

mpuru, enz. wordt het ook na het subst. geplaatst, bijv. doü mapila-pila

mpuru riwu, verscheidene tienduizenden van menschen (65.15).

Sandede en sandake, zooveel (vgl. § 272 en Mak. sikamma, sikonlu, Bug.

siku) treden wederom alleen als praedicaat op: sandede (of sandede mböto-na)

nlau doü mamöda, zoovele schatten der menschen gingen verloren. Sandede

en sandake worden, evenals sabune, ook gebezigd bij woorden, die eene uit-

gebreidheid van ruimte of tijd te kennen geven, in welk geval wij het door

«zoo" vertalen. Evenals wij sabune soms moeten weergeven door «hoezeer",

zoo moeten wij sandede soms vertalen met «zoozeer", bijv. köne bune sanlika

sangadji Ana-ana sandede-ra tjaü ba lamada, ai-na-ti mpara nggdhi wdli ita

ruma-ku, «zelfs wat vorst A. a. betreft zoozeer is mijn beminnen" (zelfs

vorst A. a. bemin ik zoozeer) hoeveel te meer dan u (47.5). Zeer veelvuldig

treft men ntoi na deze woorden aan: pala sandake ntoi-na rongga möda mpa

Italo nahu pala nggömi mampanga-na, zooveel nu is de lengte van

tijd van, enz" (zoolang nu verdwijnen mijne bananen gij nu zijt

de dief, 65 42) ; di ade sandede ntoi-na mbisa-na, na-kaljai-ku ba ompu

na-waü-ra made, terwijl hij zoolang bewusteloos was, meende de oude man

dat hij dood was (66.7, hierin is sandede wederom als een verbaal subst.

geconstrueerd: «onder het zoolang zijn zijner bewusteloosheid"). Sandede

ntoi-na kan ook in de beteekenis «zoolang als"' gebezigd worden, bijv.
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sandede ntoi tjampo-na labo pande wati-pu wdra-na vopo ro nggadi-na, zoo

lang als zij gehuwd was met den timmerman, hadden zij nooit twist of

ruzie gehad (66.9). De zin is eigenlijk, zoolang is haar getrouwd zijn, zoo

lang enz. maar de beteekenis van dit herhaalde «zoolang" wordt in het

eene samengetrokken. Andere voorbeelden zijn: nde pala masandede (ma

voor het praedicaat evenals soms voor sabune-bune, vgl. § 59) ntoi nggeè-na

ede siwi wali ngawa-na tarima, zoolang als zij bleef, wilde zij geen

liefkoozingen aannemen (61.1); nggdra na-ndede-sa, nggeè nggomi

sandede ntoi-n, (constructie met vooropgeplaatst onderwerp, vgl. § 258),

mu-nggeè labo ade maiha, als het aldus is, hebt gij, zoolang als gij hier

verblijf hieldt, met een gebroken hart gewoond (68.27). Ook in den nazin

kan sandede ntoi-na voorkomen, bijv. ede mpara rawi-na sa-nai-nai, sandede

ntoi-na nggeè-na di ade wuba, dit deden zij eiken dag, zoolang als zij in

het bosch woonden (62.10).

Hierbij is te vergelijken het boven aangehaalde : dodo kai-ku masa, sabune-bune

kasi ade-mu, de zin is eigenlijk: hoeveel ook uw medelijden is (of: hoeveel

gij ook geven wilt), zooveel geld vraag ik er voor. In sabune-bune wordt

echter de beteekenis van «hoeveel ook — zooveel" samengetrokken, evenals

in sandede ntoi die van «zoolang — zoolang", er staat dus: zooveel, hoeveel

dit dan ook zij, uw medelijden is, vraag ik er geld voor (in omgekeerde

volgorde der zinnen), men kan in het Bim. sabune-bune kasi ade-mu niet als

bepaling van masa beschouwen, het blijven twee afzonderlijke zinnen.

In dezelfde gevallen, waarin sabune-bune in eene bezittelijke samenstelling

moet gebezigd worden, moet dit ook geschieden met sandede of sandake,

bijv. oi kola masandede dei, het water van een vijver, die zoo diep is (53.35).

In gedichten vindt men weliswaar sandede alleen na een subst. gebezigd,

bijv. (bidiaddri) masandede ede ba doü mümin mandai kawei, «deze zoovele

hoeri's zullen door de geloovigen tot vrouw genomen worden (92.6), in meer

gewone taal wordt hiervan gezegd: masandede mböto-(na), bijv. 21.1. v. o.).

Te vermelden is nog de behandeling van zinnen met sandede, enz. na een

woord, dat de constructie met kai vereischt, bijv. ba bau sandake ntoi-na da

wdra kai nuntu ro nggdhi-mu, enz., waarom is er zoo langen tijd geen verhaal

of woord van u geweest", waarom hebt gij zoo langen tijd niets verhaald

of gezegd, enz. (68.25), zooals blijkt wordt kai hier niet achter sandake,

maar achter het eigenlijke of logische praedicaat van den zin geplaatst.

Men kan evenwel ook zeggen: ba bau sandake ntoi-na da wdra nuntu ro

nggdhi-mu, vgl. § 124. Deze constructie moet gebezigd worden, waar op

het woord terstond een subst. met deelwoordelijke bepaling volgt (als bijv.

in het eerste voorbeeld bij sandede).

% 207. Veel, weinig, enkele, wordt uitgedrukt door de woorden: mbólo (en synoniemen),

saloi en nggali, die dan wederom als praedicaat optreden, vgl. § 109, echter

alleen in hetzelfde geval wanneer ook sabune-bune als praedicaat optreedt,
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dat is wanneer volgens ons tanleigen »vele", enz. als subject, dan wel als

adjectief bij een als subject optredend subst. staan. Anders staan zij, als

elke andere attributieve bepaling, na het subst., bijv. na-èda-ku doü siwe

mamböto malösa watu rasa, hij zag vele vrouwen uit de stad komen (79.30—31),

terwijl » velen", enz. dan moet uitgedrukt worden door «vele menschen".

Wel kan mbölo, enz. den vorm van een verbaal subst. aannemen als

plaatsvervanger van het praedicaal, dan is echter de zin een andere,

namelijk zoo, dat het ook volgens ons taaieigen het praedicaat zou zijn, bijv.

labo mböto weki lamada döfio mangdha, »met het veel zijn van onze lichamen,

die eten" (terwijl wij, die aten met zijn velen waren (29.19). Satoi in de

beteekenis van »een weinig" komt achter het subst., bijv. róo rangga satoi,

een weinig bidara-bladen (4.18); sari satoi, een weinig (een klein stukje)

van den vloer (5.5).

»Elk, ieder" is sa-niki-niki-na of sa-niki-niki, (dikwijls met het preüx ma,

vgl. § 59), wat een subst. is (vgl. boven § 193), terwijl het volgende subst.

in den genitief staat, gelijk uit den genitief van het pers. voornw. na

sa-niki-niki voldoende blijkt: di sa-niki-niki-na rasa, in elk land of elke stad

(103.31); dei masaniki-niki-na pamóka-na, in elk der zolders (91.34); di

sa-niki-niki djumaa, eiken Vrijdag (53.14); doü sa-niki-niki laluru, de menschen

van eiken weg (die langs eiken weg woonden, 49.12); dei sa-niki-niki galara

ede, aan elk der dorpshoofden (V.) ; labo kau-na döho èse kadera sa-niki-niki

saudaga ede, terwijl hij elk der kooplieden beval op een stoel te gaan zitten

(63.36). Ook bezigt men in dien zin: sa-buwa-buwa, bijv. deï masabuwa-buwa

lapu-na, aan elk der stengels (91.20), wat steeds moet gebezigd worden,

indien het subst. na het woord voor »e!k" verzwegen is: bune santika nae

fjanggi nae-na sa-buwa-buwa, als de grootte van een kopje was de grootte

van elk" (elk (der gezwellen) was zoo groot als een kopje, 32?17); tjöla

kai-pu pidu reya sa-buwa-buwa, betaalt elk met 7 reyalen (betaalt zeven reyalen

per stuk, 29.5) ; waar geen verwarring kan ontstaan, bezigt men wel sa-buwa

zonder herhaling, vgl. de paralelplaats van het laatste voorbeeld tjöla döho-pu

kai mapidu reya sa-buwa (29.29—30).

Bij de subst., waarbij het getal wordt uitgedrukt door samenstelling met

sa, wordt »elk" te kennen gegeven door herhaling van deze samenstelling,

bijv. sa-nai-nai, elke dag, eiken dag, dagelijks (bijv. 65.18, 75.34, enz.) Men

vindt ook wel in deze beteekenis sa-nat zonder herhaling ; elke nacht {ai

mangadi) is sanai ai mangadi (bijv. 9.10. v. o.); sa-bae-bae, elke zijde, aan

weerszijden (48.17); sa-kdli-kdli, elke keer, telkens, evenals sa-kali met het

werkwoord in substantiefvorm geconstrueerd, bijv. sa-kdli-kdli mabu kamaa,

nggdhi-ra la Bango, enz., telkens als een kool viel, zeide Bango, enz. (34.15.

Sa-raa-raa wordt meest in de beteekenis van » zoodra" gebezigd met een

liniet werkwoord); deï masakamburu-mburu, aan eiken tros (91.21); deï

masanggini-nggini, aan elk (van vruchten, zaden, enz. gebezigd, 91.6).
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Stelt «elk, ieder" evenwel den agens voor (onverschillig of deze daarbij

tevens het grammatisch subject is of niet), dan bezigt men tjuwa of met

herhaling tjuwa-tjuwa. Dit woord staat steeds in samenstelling met het

logische praedicaat, onverschillig of dit met het grammatische overeenstemt,

dan wel in den vorm van een eenvoudig verbaal subst. (ook na praepositie's)

of van een afgeleid verbaal subst. voorkomt. Bij die samenstelling neemt

het steeds de allereerste plaats in, dus komt het nog voor ndha-ndha of

tjoro-tjoro te staan, vgl. §§ 170, 261. Ongetwijfeld hangt het woord samen

met sa-buwa, vgl. Bug. suwa en tjuwa, in het Bim. heeft het echter naar

alle waarschijnlijkheid verbale kracht, zoodat daardoor de plaats, die het in

de samenstelling inneemt, verklaard wordt, terwijl de ij dan te verklaren is

uit een vroeger voorafgaanden neusklank (vgl. § 15 en § 154), de eigenlijke

beteekenis zou dan kunnen zijn: telkens éen zijn, dus na-tjuwa-tjuwa lao-ra,

zij zijn telkens één om te (of: in het) gaan, zij gingen ieder of ieder

van hen ging, vgl. sa-buwa-buwa, ieder, lett. telkens éen. Het niet herhaalde

tjuwa houd ik voor eene verkorting, evenals men soms sa-buwa voor sa-buwa-

buwa bezigt, wat hier des te meer kon plaatsvinden, dewijl er geen verwarring

kan ontstaan. Voorb. wdra maweha hadju wdra maweha wadu, na-tjuwa-tjuwa

töba-du la Kasipdhu mandinga labo fou kalosa-na, sommigen namen een (stuk)

hout, sommigen een steen en zij wierpen ieder (of ieder van hen wierp)

dien naar K. en joegen (hem) weg (61.1. v. o.); ro mandede wdli mpa sa-mena-

mena ana sangadji na-tjuwa-tjuwa kina-du bae ade-na, en zoo bracht ook elk

der prinsen zijne kunde in toepassing (79.17—18); ede-ra tjuwa-tjuwa

mbisa gantu-gantu-na, daarop viel elk van hen van de eene flauwte in de

andere (75.11); labo tjuwa-tjuwa kambèke-na hidi mandai rai kai, »met het

zoeken van ieder" (terwijl ieder zoekt) eene plaats om te vluchten (84.1. v. o.);

na-tjuwa nangi ndiha-ra lolu-n ede, elk der drie weende hevig (65.1); ede-ra

tjuwa lemba kai ba ndai ruma-t labo ana-na tolu-n, tuwa Puliri na-suu-ra, de

vorst zelve en zijne drie zonen droegen elk op de schouders, de vorstin droeg

op het hoofd (55.35). Ook als attributief actief deelwoord kan de samenstellng

met tjuwa voorkomen : iyu ni'mat dei masanggini-nggini sa-riwu mafjuwa-tjuwa

lai, de aangename smaak in elk is duizend, waarvan elk anders is (in elke

(vrucht) zijn duizenderlei, elk van elkander verschillende smaken, 91.6). De

Bimanees maakt veel gebruik van dit woord, altijd kan het worden vertaald

gelijk boven is geschied, maar dikwijls wordt het zoo gebezigd, dat wij,

volgens ons taaieigen, het werkwoord eenvoudig in het meervoud zetten of

wel »alle" bezigen: ede-ra tjuwa ngdha ro nöno kai-na upa-na labo ana-na,

daarop aten en dronken zij met hunne beide kinderen (56.41); na-tjuwa-tjuwa

lao wdli-ra di amba, zij (de man en vrouw) gingen wederom naar de markt

(62.5). Zoo bezigt men het ook in een zin als: wai ranggasasa tjuwa mant

kai-na duwa-na labo rahi-na, de oude reuzin nu ging vervolgens slapen met

haar man (69.26), dewijl duwa-na het grammatisch onderwerp is. Ook
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tegelijk met manqga (vgl. § 204) wordt het gebezigd: waü mpara ngdha,

tjuwa londo kai-na nöno di taldga mangga sa-buwa taldga, nadat zij gegeten

hadden, gingen zij (man en vrouw) naar beneden om ieder uit een vijver

te drinken (69.9). Zeer dikwijls wordt het bij intransiüeven tegelijk met

mena (vgl. § 229) aangetroffen, bijv. na-tjuwa-tjuwa luu rebo mena mpa, elk

van hen allen stond maar op om te dansen (allen «stonden op om" (gingen)

maar dansen, 19.20); ede-ra tjuwa-fjuwa hdri linti mena kai-na ruma sangadji

ro ruma-t bitjdra labo sa-mena-na doü mambdto ede, daarop schaterden de

vorst en de rijksbeslierder benevens de geheele menigte het allen uit van

het lachen (49.54) ; ndadi na-fjuwa kara mango mena oi taldga duwa mbuwa

ede, zoodat al het water der beide vijvers uitdroogde (69.9—10, letterlijk

staat er: »dat elk der wateren (mena wordt ook van twee personen of zaken

gezegd, vgl. § 229) der beide vijvers uitdroogde"), » Elk van hen, elk van u",

enz., zoo het niet den agons voorstelt, is sa-buwa-buwa doü-na, sa-buwa-buwa

doü-mu, bijv. ai-na wdra makura ro manljewi di sa-buwa-buwa doü-ta, laat er

niet iets te weinig of te veel zijn aan elk onzer (laat geen onzer iets te veel

of te weinig hebben, 39.23).

» Alle" wordt uitgedrukt door sa-mena-na of sa-mena-mena-na, wat als een

versterkte vorm te beschouwen is. Het is een subst. (vgl. § 193) evenals

sa-niki-niki-na en heeft dus eveneens het volgende subst, in den genitief achter

zich. Voorbeelden zijn in de teksten overal te vinden. Soms wordt het

volgende subst. nog met mena samengesteld, bijv, sa-mena-mena-na manlari

raayat mena-na, al zijn mantri's en onderhoorigen (79.8—9), doch dit

geschiedt zeer zelden. Dikwijls duidt sa-mena-na eenvoudig het bepalend

lidwoord en te gelijk het meervoud van het volgende subst, aan, vgl. § 185.

Bij woorden, die een collectieve beteekenis hebben, kan sa-mena-na ook «geheel"

beduiden, evenals het Mal. segala: sa-mena-na sarumbu, (vgl. § 154 Aanm. II)

het geheele lichaam (10.18); sa-mena-na 'dlam, de geheele wereld (97.1);

sa-mena-na nuntu ro nggdhi, het geheele verhaal (60.14). Het kan ook op

meerdere subst. betrekking hebben: sa-mena-na huri ro hidi voöko kaibakere,

het geheele vel en alle met haar begroeide plaatsen (11.7). Steeds moet het

echter door een subst. gevolgd worden, om ons «alle" (zelfstandig gebezigd)

of «alles" uit te drukken, moet dus steeds het subst., dat bedoeld wordt,

achter sa-mena-na geplaatst worden. Stelt «alle, alles" evenwel den agens

voor, zoo kan het, indien het logische praedicaat eene intransitieve beteekenis

heeft, door samenstelling van mena met dit praedicaat worden weergegeven,

vgl. § 229, of wel door tjuwa-ljuwa, hetzij het praedicaat intransitieve, hetzij

het transitieve beteekenis heeft (zie boven).

«Sommige" hetzij zelfstandig gebezigd als subject, hetzij als adjectief bij

een als subject optredend subst., kan uitgedrukt worden door de constructie

met wdra mpara, (vgl. § 109), of wel door sarunde-na, wat ook in andere

gevallen te bezigen is. «Sommigen van hen" is sarunde doü-na (60.6).
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»Geen" wordt evenals in de verwante talen uitgedrukt door »niet een"

wati wdra masa-ku nahu kóne sa-balde? ik heb zelfs niet één (geen) duit

geld (57.28). Natuurlijk kan, wanneer de nadruk niet op één valt, het woord

voor één verzwegen worden: wali-du wdra uma, wali-du wdra doü, er was

geen huis, er was geen mensch meer (76.14). «Geen enkel*' wordt uitgedrukt

door »niet — elk", bijv. wati wdra sa-niki-niki kapa ro sakona madisa sai di

nisa ede «niet is er elk schip of schoener", (er is geen enkel schip of schoener),

dat bij dit eiland durft aanleggen (66.16^-17). Vgl. het boven aangehaalde

voorbeeld op 59.25.

Aanm. Omtrent het Kölosch is nog op te merken, dat na subst., welke een persoon voorstellen, het

telwoord dikwijls ka voor zich krijgt, hoewel het niet noodzakelijk is, bijv. haü ( = Bim. nahu)

maneè nggdna ana kapitu-n (= Bim pidu-n), ik wil zeven kinderen baren (110.7 v. o.);

ha-kiili ngqdna-na ana pitu-n, kaonu-n ( = Bim. ini na) mamune, ha-mbuwa pawai

( = sa-buwa siwe), eenmaal baarde zij zeven kinderen, zes jongens en een meisje (1105—4.

v. o.). Sabune luidt in het Kölosch saapa, voor het overige bezigt men de Bim. woorden.

VOORNAAMWOORDEN.

§ 208. Van sommige persoonlijke voornaamwoorden bestaat in het Bim. naast een

volledigen een verkorten vorm.

De volledige persoonlijke voornaamwoorden zijn :

Voor den eersten persoon enkelvoud:

Nahu. Dit woord is als het eigenlijke voornaamwoord van den eersten

persoon te beschouwen, het wordt gebezigd, wanneer men bij zich zelven

spreekt, of wanneer men familiaar spreekt tegen iemand van gelijken stand,

voorts wanneer een meerdere tegen een mindere, of een oudere tegen een jongere

spreekt. Ook wordt het gebezigd wanneer men tegen de Godheid spreekt.

Lamada. Dit woord wordt gebezigd wanneer een mindere tegen een

meerdere of een jongere tegen een oudere spreekt.

Ndai-ku. Wanneer men beleefd spreken wil, doch niet zoo nederig als

wanneer men lamada bezigt, gebruikt men ndai-ku, bijv. wanneer personen

van gelijken rang met elkander spreken, wanneer zij elkander niet familiaar

kennen. Wanneer iemand tegen een ander, die lager in rang, toch ouder

is dan hij, beleefdheidshalve lamada bezigt, dan zegt deze ndai-ku, dewijl

nahu te gemeenzaam zoude zijn.

Voor den eersten persoon meervoud:

Ita = Mal. kita gebezigd, wanneer de toegesproken persoon mede ingesloten

wordt.

Nami = Mal. kami wanneer de toegesproken persoon uitgesloten wordt.

Deze beide woorden behooren als meervoud bij nahu. Dikwijls zegt men

ook ita döho en nami döho.
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Lamada döho behoort als meervoud bij lamada.

Ndai-la of ndai-ku behoort als meervoud bij ndai-ku.

Voor den tweeden persoon enkelvoud;

Nggömi, wordt gebezigd in dezelfde gevallen als nahu.

Ita, wordt gebezigd in dezelfde gevallen als lamada, spreekt men echter

tegen iemand, hetzij man of vrouw, van zeer hoogen rang, dan gebruikt men:

lla ruma-ku.

Ndai-mu, wordt gebezigd als ndai-ku.

Voor den tweeden persoon meervoud:

Nggömi döho, meervoud van nggömi.

Ila döho, meervoud van ita.

Ndai döho-mu, meervoud van ndai-mu.

Een meervoud van ita-ruma-ku is niet gebruikelijk.

Te vermelden is nog:

Siyara-e! dat in meer verheven taal en alleen in den vocatief voorkomt,

zonder onderscheid van rang.

Voor den derden persoon enkelvoud:

Siya. Dit kan gebezigd worden van menschen, dieren (bijv. 73.16),

voorwerpen (bijv. 105.41), of zaken (bijv. 10.5). Het volledig voornaamwoord

van den derden persoon komt zelden voor; als subject zonder nadruk wordt

hel vervangen door den verkorten vorm na (zie bij het werkwoord), als

direct object wordt het meestal verzwegen, vgl. § 258; in andere gevallen

bezigt men in plaats van hel voornaamwoord meestal het subst., wat er

mede bedoeld wordt, hetgeen steeds geschiedt, zoo men van een persoon spreekt

jegens wien men eerbied verschuldigd is. Toch kan het, nagelaten de gevallen

waarin men het beleefdheidshalve niet bezigt, op dezelfde wijze als de overige

volledige voornaamwoorden gebruikt worden.

Als een beleefder voornaamwoord van den derden persoon kan beschouwd

worden

:

Ndai-na of ndai, wat evenwel steeds gevolgd wordt door een subst., dal

een persoon voorstelt, vgl. § 215.

Voor den derden persoon meervoud:

Siya döho (bijv. 55.31) en

Siyadara ede oisiyadera ede (55.15); of meestal sa-mena-na [sa-mena-mena-na)

siyadara (siyadera) ede, ook wel met wegwerping van de slotvocaal a (vgl.

de Aanm.) sa-mena-na siyader ede (bijv. 56.26).

Er bestaat geen verschil tusschen beide vormen van het meervoud ; omtrent

het gebruik geldt hetzelfde wat boven bij siya gezegd is.

Een meervoudsvorm van ndai-na is mij nooit voorgekomen.

Alle persoonlijke voornaamwoorden worden zonder onderscheid van geslacht

gebezigd. Gelijk uit het voorgaande blijkt, onderscheidt het Bim. alleen een

enkelvoud en een meervoud. Wil men bepaaldelijk twee of drie, enz.
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aanduiden, dan plaatst men de telwoorden duwa, tolu, enz. achter het volledige

voornaamwoord, in welk geval döho bij de voornaamwoorden, die hun

meervoud met dit woord vormen, naar willekeur kan vervallen of blijven,

dus lamada duwa of lamada döho duwa, vgl. <S 194, men kan echter lamada

döho, enz. zonder telwoord ook voor twee personen bezigen. Behalve voor

een telwoord wordt döho na de volledige voornaamwoorden zoo goed als

nooit weggelaten, slechts eene enkele maal, als de zin zeer duidelijk is (bijv.

lamada ada-ta sa-dana Mhödjo, wij, uwe onderdanen van geheel Bima,

16.12. v. o.) geschiedt dit, maar ook, wanneer er geen verwarring kan

ontstaan, wordt döho gewoonlijk gebezigd.

De verkorte persoonlijke voornaamwoorden komen alleen in verbinding met

andere woorden voor.

Zij zijn:

ku (achter een woord soms tot k verkort), wat bij nahu behoort; ta, wat

bij ita in beide beteekenissen behoort (zoo het bij ita pwij" behoort, achter

een woord soms verkort tot t) ; mu (achter een woord soms tot m verkort),

wat bij nggömi, na (achter een woord soms tot n verkort), wat bij siya

behoort. Over het spraakgebruik dezer verkorte vormen en over de uitdrukking

van het meerv. zie men § 210. De overige voornaamwoorden bezitten geen

verkorte vormen.

Aanm. De vormen der verkorte persoonlijke voornaamwoorden leveren niet het minste bezwaar op,

van de meeste der volledige voornaamwoorden is niet hetzelfde te zeggen. Nahu is

ongetwijfeld oorspronkelijk een emphalische vorm als een Jav. ing aku, een Bulusch ni-y-aku

(wat mij betreft), te vergelijken is hel Mak. inakke. Nami is natuurlijk verwant met Mal.

kami, ik kan evenwel niet beslissen of men het zich ontstaan moet denken uit mami (O. Jav.

genitief van kami, in bet N. Jav. ook nominatief en accusatief, vgl. Fidjisch kei mami, vgl.

Kern., De Fidjitaal, enz., pag. 19, volg.j met verwisseling der aanvangsneusklanken, vgl. § 24,

dan wel uit een oorspronkelijk emphatischen vorm van kami, welke voor de k met een

neusklank sloot (vgl. nggömi), bijv. ing kami, waaruit eerst * inggami en na wegvalling van

de i als bij nahu * nggami, waaruit weder met de gewone verwisseling van ngg en ng

ngami, waaruit wederom nami ontstaan is. Ook nggömi zal wel oorspronkelijk een

emphatische vorm geweest zijn. In de laatste lettergreep zal de i wel, gelijk zoo vaak in

het Bim., voor u staan, zoodat ik het woord voor identisch met Mal. kamu houd, de o voor

a in de eerste lettergreep is dan te verklaren door het oorspronkelijk accent van het woord

(bijv. Bat. hamü), vgl. § 10 en Fidjisch kemu (in kemuni, enz.), Tonga, kimo, (Kern., Fidjitaal

enz., pag. 19, volg.). Het Mal. kamu heeft weliswaar oorspronkelijk meervoudbeteekenis,

doch er is niets vreemds in, dat ditzelfde woord in eene andere taal meer bepaaldelijk voor

het enkelvoud gebezigd wordt, men vergelijke slechts het gebruik van mami in 0. en N.

Jav. als ook dat van het Bat. hamü. Ita is het Mal. kita, in dezen vorm wordt

het woord ook in het Daj. aangetroffen. Siya komt in denzelfden vorm ook in het Bul. voor,

te vergelijken is ook de nominatiefsvorm siya in het Tagal.

Een duister woord is lamada. Naar analogie van de verwante talen is met vrij groote

zekerheid te gissen, dat hierin ada, slaaf, onderdaan, schuilt. Is la hierin identisch met het

la, dat voor eigennamen pleegt geplaatst te worden? (vgl. bijv. het gebruik van si in het Jav.

en Mal. en Tag. siya, hij, Ibanag. sikau, gij (dus nominatief) en het gebruik van het Fidjisch

ko (Kern., Fidjitaal, 1.1.). Evenwel blijft dan de m onverklaarbaar, tenzij men die wilde

verklaren als klinkerscheider, waarbij dan de m nog als uit n ontstaan zou zijn te beschouwen,



256 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

er is mij in het Bim. evenwel geen enkel voorbeeld van het gebruik van een klinkerscheider

bekend. Of is het eerste gedeelte van het woord een prefix, waarover in Aanm. II. na

§ 154 gesproken is? Maar ook dan zoude men de m wederom als uit ng ontstaan moeten

denken, terwijl bovendien de beteekenis van dit prefix geheel in het duister ligt. Wellicht

is het Fidji. tamata (mensch) te vergelijken.

Siyadera of siyadara in slyadera {siyadara) ede bestaat duidelijk uit siya en dera of

dara. Vroeger moet dit laatste bestanddeel meer in gebruik zijn geweest tot vorming van

het meervoud, Op 14.13 leest men nggumi dera = nggbmi döho, ibid. raio dera — rato

döho. Mogelijk bevat dit dera of dara het meervoudsexponent ra, gelijk bijv. het Bulusche

sera, maar hoe het te verklaren is, is mij onbekend. De Bimaneezen schijnen de laatste

lettergreep als het nadrukswoord ra te beschouwen, vandaar de vorm siyader (met het

accent op de laatste lettergreep, vgl. § 3. Met den volledigen vorm van het woord : siyadera

[siyadara) ede is te vergelijken het Mal. marika itu. Siyara-e (de e is het teeken van den

vocatief, vgl. § 18) zal wel oorspronkelijk een meervoud van siya geweest zijn, wat later

van den tweeden persoon is gebezigd geworden.

Ndai-ku, enz. beteekent letterlijk »ik zelve", enz. vgl. § 213.

Dèho waarmede het meervoud der meeste voornaamwoorden gevormd wordt, is besproken

in § 135.

§ 209. De volledige voornaamwoorden worden gebezigd : in de eerste plaats, wanneer

de nadruk op het voornaamwoord valt, dus wanneer zij emphatisch voor-

aangeplaatst worden, hetzij al dan niet ingeleid door bune santika of ba

(wat betreft) ; zulk een vooropgeplaatst voornaamwoord kan zoowel het subject

voorstellen, in welk geval het gevolgd wordt door het finiete werkwoord met

het voornaamwoord nogmaals in verkorten vorm, vgl. § 230, alsook het

direct of indirect object of wel een genitief (vgl. § 248). Zoo ook, wanneer

zulk een voornaamwoord met nadruk als subject optreedt, waarna een actieve

of passieve vorm met ndai (hetzij ndai uitgedrukt of verzwegen wordl) als

praedicaat volgt, vgl. § 98, vlg. In bepaalde gevallen kan een volledig

voornaamwoord met meer of minder nadruk ook na het praedicaat optreden,

vgl. § 230. Voorts worden zij somtijds als genitief met meer of minder

nadruk gebezigd, vgl. de volgende §. Natuurlijk treden steeds als zoodanig

op die, waarvan geen verkorte vorm bestaat.

De volledige voornaamwoorden moeten voorts gebezigd worden, al valt er

volstrekt geen nadruk op:

Als subject, zoo een eigenlijk subst. als praedicaat optreedt (evenwel met

eenige uitzonderingen, vgl. 257).

Als direct object na een finiet werkwoord of verbaal subst. (na een actief

deelwoord of den actieven vorm met ndai bezigt men meestal de verkorte

voornaamwoorden, vgl. § 49 en § 111).

Als indirect object na een met weya samengesteld werkwoord, vgl. de

voorbeelden onder § 142, 143. (Na een actieven vorm met ndai bezigt men

ook hier dikwijls het verkorte voornaamwoord, vgl. § 111 en § 143).

Na eene eigenlijke praepositie. Na eene als praepositie gebezigde uitdrukking

bestaande uit eene eigenlijke praepositie en een subst., als bijv. di tando, aan

de voorzijde, vóór, bezigt men van het voornaamwoord van den derden
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persoon steeds den verkorten vorm, van de andere voornaamwoorden heb ik

steeds den volledigen vorm aangetroffen. Vgl. het Hoofdstuk over de Voor-

zetsels.

De volledige vorm wordt uit den aard der zaak ook gebezigd bij den

vocatief der voornaamwoorden, voor zooverre deze voorkomt, als vocatief

treedt steeds het voornaamwoord zonder e (vgl. § 189) op (uitgezonderd

het in de vorige § vermelde siyara-ë).

Voorbeelden van het gebruik der volledige voornaamwoorden vindt men

onder de boven aangehaalde § §.

Van hun gebruik als direct object zijn de voorbeelden gemakkelijk in de

teksten te vinden. Den vocatief treft men aan in zinnen als: ba-bau-si,

nggömi, waü-ra mpèke ndake kai-mu, waarom zijt gij zoo mager [geworden] ?

(35.19. v. o. vgl. § 124). Ook in 'amal-mu ede, nggömi, daa maraka ro

tjiki, uwe goede werken, gij, zijn niet voldoende (85.15), is nggömi als

vocatief op te vatten, blijkens de plaatsing na ede. In een zin als mu-nggeè

mpara nggömi dei söroga maawa nganto, gij woont aan den beneden rand

des hemels (85.1) is nggömi geen vocatief, vgl. § 250. Van ita en ila

ruma-ku bezigt men zelden den vocatief, zoo ook van ndai-mu, maar tegen

zeer hooge personen zegt men : ruma-e, heer ! tegen oude lieden : ompu-e,

zoo het een man, wai-e, zoo het eene vrouw is, of wel men bezigt de woorden,

die den graad van bloedverwantschap aanduiden of wel den eigennaam, al

naarmate de verhouding is, waarin men lot den aangesprokene staat, toch

kan de vocatief ook gebezigd worden, bijv. 49.52.

§210. De verkorte persoonlijke voornaamwoorden worden, behalve de reeds in de

vorige § genoemde gevallen, gebezigd:

In de eerste plaats als genitief der volledige voornaamwoorden na eigenlijke

en verbale subst., dus in de beteekenis onzer bezittelijke voornaamwoorden.

Zij vormen één geheel met het subst., waaraan zij gehecht zijn en doen den

klemtoon dus verspringen op de oorspronkelijk laatste lettergreep. Voorbeelden

van hun gebruik na eigenlijke subst. zijn overal in de teksten te vinden,

voor die van hun gebruik na verbale subst., vgl. men § 64, 65, 81, 82,

111 en 241 vlg. In de spreektaal wordt dikwijls de eindvocaal weggelaten,

zoodat men bijv. zegt ana-k (natuurlijk met den klemtoon op de laatste

lettergreep) voor ana-ku, ana-m voor ana-mu, ana-n voor ana-na, ana-t voor

ana-ta (in de beteekenis van: ons kind; is la verkorting van ita, als beleefd

voornaamwoord van den tweeden persoon, dan heeft die wegwerping van

de slotvocaal niet plaats), vooral hel verkorte voornaamwoord van den derden

persoon na wordt dikwijls tot n. De verkorte voornaamwoorden als genitief

na een eigenlijk of verbaal subst., of als object na een deelwoordelijken vorm

of een actieven vorm met ndai komen in gebruik overeen, met de volledige

voornaamwoorden, waarbij zij behooren; men zegt dus ana-mu, wanneer men

nggömi, ana-la wanneer men ita bezigt, alleen wordt hu ook gebezigd als

VERH. BAT. GEN. XLVIII, 17
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genitief van nami, zie beneden. Omtrent na is op te merken, dat het geheel

en al zonder onderscheid van stand gebruikt wordt. Het meervoud van mu
en na, dus de verkorte voornaamwoorden bij nggömi döho en siya döho

behoorende, kan uitgedrukt worden door döho achter en in samenstelling met

het subst. (eigenlijk of verbaal) te plaatsen en daarachter mu of na als

genitief te voegen, bijv. sura kulika döho-mu, ulieder wichelaarsboeken, uwe

wichelaarsboeken (64.8); na-ntjdra kananu döho-mu, ulieder gedachte is verkeerd

(55.19) ; ai-na-ra mbure mena döho-mu, »niet zij het allen nalatig zijn van ulieden"

(zijt allen niet nalatig! 77.22); uma doho-n, hunne huizen (29.12); na-mafaka-ra

mandai rawi dóho-na, hij beraadslaagde over wat zij te

doen hadden (56.15— 16). Is het verzwijgen van döho bij de volledige

voornaamwoorden eene groote zeldzaamheid, bij de verkorte heeft dit dikwijls

plaats: bijv. salama-lama lao-mu ana döho-e, vaarlwel kinderen (45.32— 33),

enz. Een enkele blik op de teksten doet zien, dat vooral het enkelvoudige

na veel meer in gebruik is ook in meervoudige beteekenis dan dóho-na;

ta (als verkorting van ila, gij) heb ik nooit met döho aangetroffen, zoo

ook geen der verkorte voornaamwoorden na een actief deelwoord met

of zonder ndai. Gelijk in § 185 gezegd is wordt het meervoud van subst.,

die een persoon voorstellen, op dezelfde wijze uitgedrukt, komt nu döho met

na of mu achter zulk een subst., dan is alleen uit den zin op te maken of

döho bij het subst. of het pronomen behoort, bijv. op (45.32) leest men

:

ama döho-n, alleen uit het verband is te zien dat dit beteekent »hun beider

vader". Dat döho ook hier eene samenstelling vormt met het subst. blijkt

voldoende uit de constructie met kai, bijv. wdra kudu ndai lao limba döho

kai-mu, opdat gijlieden daarvoor opium kunt gaan koopen (40.4).

De voornaamwoorden, die geen verkorte vormen hebben, treden na eigenlijke

subst. in hun volledigen vorm als genitief op, dus bijv. ade lamada, mijn

hart (67.2); rahi ndai-ku, mijn echtgenoot (73.34); ade ila ruma-ku, uw hart

of het hart van uwe Hoogheid (57.9); nggdhi ndai-mu, uw woord (51.6).

Als den agens representeerende genitief na verbale subst., worden zij geheel

als de subst. behandeld. Voorbeelden zijn bij de verschillende verbale subst.

te vinden. Als genitief van nami na eigenlijke subst. wordt, gelijk gezegd

is, ku steeds zonder meervoudsteeken gebezigd: sinlju-ku (40.32); ade-ku

(82.16. v. o.). Ook na verbale subst. kan ku gebezigd worden, maar na

transitieven bezigt men meestal ba nami, ook na intransitieven kan nami

als genitief optreden, bijv. saraka nljöki nami, »tot aan ons in moeielijkheden

komen, (totdat wij in moeielijkheden kwamen, 41.19). Doch ook de volledige

vorm der voornaamwoorden nahu, nggömi en ila (wij) kan als genitief optreden.

In de eerste plaats geschiedt dit, wanneer er een bijzondere nadruk op het

voornaamwoord valt, bijv. ake-du kamdla nahu ra-mpanga-na lako ake, dit

is mijn bezoaarsteen, welken deze hond gestolen heeft (66.5) ; dri-mu ede di

maulu-na parenta ro kuwasa nahu, maai ake nggömi mantau parenla ro kuwasa
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di siya, (over) uwe jongere zusier (d. i. vrouw) was vroeger mijne macht,

Ihans hebt gij de heerschappij en macht over haar (45.30); ndadi nljao-ra

rera nggömi labo rera nahu, zoodat uwe long de mijne ontmoet (41.26—27).

Maar dikwijls worden zij ook zonder eenigen nadruk gebezigd. Somtijds

geschiedt dit voor de duidelijkheid. Zoo zal men, wanneer hetzij in éen,

hetzij in twee verbonden zinnen, een volledig voornaamwoord van den eersten

persoon en een genitief van het voornaamw. van den tweeden persoon (of

omgekeerd) voorkomt, dezen genitief gewoonlijk door het volledige voornaam-

woord uitdrukken. Evenzoo wordt, indien in een zin een genitief van den

eersten en van den tweeden persoon voorkomt, gewoonlijk één daarvan of

wel heide door het volledig voornaamwoord uitgedrukt. Dit geschiedt zoowel

na eigenlijke subst., als daar, waar het voornaamw. na verbale subst. lot

uitdrukking van den agens optreedt, in het laatste geval is het na transitieven

wederom door ba in te leiden. Voorb. au-mu luu mena-m nggömi döho di

ade lamba nahu, wat hebt gij in mijn net in te gaan (18.15— 14); wdra

wei nggömi mamai dra nahu, uwe vrouw is bij mij gekomen (52.25); simpa

wdra kasi ade nggömi labo nahu, wellicht hebt gij medelijden met mij (47.2);

pala sandake ntoi-na rongga möda halo nahu pala nggömi mampanga-na,
zoo lang nu verdwijnen mijne pisangs gij nu zijt de dief (65.42

—

66.1) ; maai ake laho-ra tabai-bai-mu loi nahu ake, nu moest gij dit mijn

geneesmiddel beproeven (60.56—57); doü ra-kakai ba nahu malao tonggu

kapa nggömi, de lieden door mij gezonden om uw schip te bewaken (61.7—8).

Gelijk gezegd is, geschiedt dit gewoonlijk, een vaste regel is het evenwel

niet, men kan ook den verkorten vorm bezigen, als bijv. in: ai-na neè-mu

mbölo nggahi ro rawi dra nahu, wil niet veel praats en drukte hier bij mij

hebben (57.50). Men vergelijke voorts § 250. Meermalen vindt men evenwel

de volledige voornaamwoorden nahu, nggömi en ifa ook gebezigd, terwijl er

noch de nadruk op valt, noch eenige onduidelijkheid te vreezen is, bijv.

pöda ipi lalo nggahi nggömi, zeer juist zijn uwe woorden (52.18); na-bini

saraa-ku lamba nahu aka-n de, mijn net was zoo even geheel vol (18.6)

;

meerdere voorbeelden zijn in de teksten passim te vinden. De slotsom is

dus, dat de genoemde volledige vormen gebezigd moeten worden als er

nadruk op valt, maar ook in elk ander geval gebezigd kunnen worden.

Ook siya kan als genitief optreden, wanneer er de nadruk op valt: nggahi

nahu tal doü, nggahi siya laï lako «mijn zeggen" (ik zeide), dat het menschendrek

was, «zijn zeggen" (hij zeide), dat het hondendrek was (42.52); in andere

gevallen bezigt men steeds den verkorten vorm. Op te merken is nog, dat

nahu in den genitief, evenals ku, ook in plaats van nami optreedt, bijv.

bune ringa-mu rawa nahu ede, hoe hoort (vindt) gij ons gezang? (69.20).

Staan de volledige voornw. in het meervoud, dan komt ook in den genitief

döho achteraan : iwa nggömi döho, een makker van ulieden (57.55).

In de tweede plaats worden de verkorte voornaamwoorden gebezigd in
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samenstelling met een ander woord, doch vooraangeplaatst lot vorming van

het finiete werkwoord, waarbij zij dus tevens het subject zonder nadruk

kunnen uitdrukken. Bij dit gebruik slaat ku niet alleen voor nahu en nami,

maar ook voor lamada, lamada doho, ndai-ku; mu voor nggömi en nggömi

doho, ndai-mu en ndai dóho-mu; ta voor ifa in beide beteekenissen en voor

ita ruma-ku; na voor siya en siya doho; zie voorts het Hoofdstuk over de

werkwoorden, § 227, vlg.

§ 211. Het verkorte voornaamw. van den derden persoon na wordt nog gebezigd:

Tot vorming van den genitief, vgl. § 187.

Voorts wordt het, evenals in vele verwante talen, dikwijls zoo gebezigd,

dat wij het door het lidwoord of in het geheel niet weergeven, hoewel hel

de eigenlijke beteekenis behoudt, bijv. fa-wira-ku röo nlana labo roo wunta,

ampo ta-tala kai-ku oha upa mbuwa ede, ampo la-wii kai-ku kalubu dei èha-na,

gij spreidt nlana en kapasbladen uit, dan spreidt gij daarop de vier soorten

rijst uit, dan doet gij asch op de rijst (lett. de rijst er van, nam. van die

bladeren, 5.19—21); watu bae èle-na: duwa mbuwa dolu djanga labo oha-na

duwa pore, ilo lili-na duwa djdri ndru-na nde kaa, aan de oostzijde (legt gij)

twee kippeneieren benevens twee klompen rijst (lett. rijst er van, rijst, die

er bij behoort) en ééne waskaars van twee vingers lengte om te branden

(4.2); kalösa-ku djèka-na, nggdra wdra-sa masa-na maraha bila-na, «opbrengen

zijn zakat, indien er is zijn geld, dat het gelal ervoor bereikt", (de zakat

opbrengen, indien men geld heeft, dal de belastbare som bereikt (8.3); bune

santika sarae manggeè di sö-na mbölo manusiya, de menschen waren talrijk

als het zand, dat zich bevindt in een inham (ervan, nam. van de zee,

77.34—35); mpoi mpada mena uma labo sa-mena-na doü-na ngdha ba afi

» geheel op verteerd door het vuur" (geheel verbrand) waren de huizen met

alle menschen (65.13). Men vergelijke ook het gebruik van na in adverbiale

uitdrukkingen, vgl. § 267.

Nog bezigt men na bij enkele woorden om de tijd als verstreken aan te

duiden tegenover sa (si of s), vgl. § 264, didi-na of didi-n, eergisteren

tegenover didi-sa, didi-si of didi-s, overmorgen ; awi-na of awi-n, gisteren

tegenover nai-s, morgen, zoo doet men aka, ginds, (vgl. § 217) door

aanvoeging van na onbepaald op een verleden tijd duiden: djama ai aka-na,

de verleden tijd tegenover djama ake of djama ai ake (vgl. 49.17). Van

helzelfde woord maakt men door achtervoeging van na en ede een bijwoord

van lijd: aka-na ede, aka-n ede, aka-n de, in de beteekenis van » daareven",

dat ook evenals het Jav. wahu gebezigd wordt, zie § 219. Vgl. het gebruik

van na in het Bat., v. d. Tuuk, Tobasche Spraakk. § 150. 4°.

§ 212. Omtrent de persoonlijke voornaamwoorden is nog hel volgende op Ie merken.

Wanneer men beleefd of zelfs nederig spreekt, maakt men niet uitsluitend

gebruik van de meer beleefde of nederige voornaamwoorden. Dit blijkt

reeds uit ita ruma-ku, gij mijn heer, waarvan het laatste bestanddeel ku
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niet tot de beleefde taal behoort. Spreekt een Bim. bijv. tegen den vorst

en dergelijken, dan zal hij wel nooit het volledige voornaamw. nahu in plaats

van lamada bezigen, maar als genitief zal hij herhaaldelijk ku, nu en dan

afgewisseld door lamada, gebruiken (bijv. eli mehe rahi lamada ringa-ku ede,

ruma-e, het is het hoesten van mijn echtgenoot, wat ik daar hoor, heerl

48.34, vgl. ook N°. VI der teksten). Is de aangesprokene minder hoog, dan

wisselt ook het volledige nahu met lamada af. Wat hier gezegd is voor

het geval, dat men met lamada spreekt, geldt natuurlijk in nog hoogere

mate, zoo ndai-ku gebezigd wordt. Nggömi en ita (mu en ta) plegen

niet verwisseld te worden, behalve in algemeene voorschriften, waarin nu

eens het eene dan het andere woord gebezigd wordt. De genitief van ita

ruma-ku wisselt herhaaldelijk met ta ; ndai-mu met nggömi. Soms worden

ndai-ku en ndai-mu zonder bepaalde reden gebezigd, tusschen nahu en nggömi

door; voorbeelden zijn hiervan moeielijk te geven. Nahu, lamada, enz. treft

men overal in de teksten aan, van de minder dikwijls voorkomende volgen

hier eenige plaatsen

:

ndai-ku: 27.1 en 2, 40.19, 50.24 en 26, 51.8 en 28, 72.4, 73.34, enz.

ndai-mu: 27.8. 35.24, 40.12, 50.21 en 27, 51.6 en 8 en 10,51. 27, 62.37

en 40, 66.34, 72.11, 73.35, enz.

siyara-e: 83.17, 84.2, 85.36, 92.30.

sa-mena-na siyadera ede: 84.10. v. o., 85.7, 86.12, 98.1, 55.15, 81.23, enz.

In beleefde taal dient lamada döho ook voor nami. Zoo zegt (44.22) eene

vrouw tot haar man: lamada döho siwe, wij vrouwen, vgl. 32.19. Het

eenigszins beleefde voornaamwoord voor nami is ndai-ku (vgl. de vorige §)

bijv. 82.12 en 13. v. o.

Tot versterking van den nadruk wordt somtijds ra achter het voornaam-

woord gevoegd: nggömi-ra ndai maparenta rasa ake, gij zijt het, die dit land

zult besturen (55.28). Ook wordt ku tot hetzelfde doel gebezigd (vgl. 10.3),

alsmede mpara (22.33, enz.). Op te merken zijn nog de uitdrukkingen ruma-ta

of meer gewoon ruma-t, letterlijk: onze heer, en ruma-t bifjdra, onze heer de

rijksbestierder, welke natuurlijk oorspronkelijk van den vorst en den

rijksbestierder van Bima gebezigd worden, maar waarin de genitief van het

voornaamwoord eigenlijk dood geworden is, zoo dat deze woorden ook voor

de vorsten, enz. in elk ander land gebezigd worden, bijv. ringa kai ba

ruma-t nggdhi ruma-t bitjdra, daar de vorst hoorde wat de rijksbestierder

zeide (55.26), in de teksten komen deze woorden meermalen voor.

»Het mijne", enz. is ntau-ku, of wel men drukt dit begrip uit door eene

omschrijving geheel gelijk aan die in de verwante talen; uitdrukkingen als

»de mijnen" enz. worden eveneens geheel op dezelfde wijze als in de

verwante talen omschreven.

§ 213. In plaats van siya gebruikt men, gelijk reeds in § 208 gezegd is, gewoonlijk

het subst., waar het op wijst. Een subst. te bezigen in plaats van de
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voornaamwoorden van den eersten of tweeden persoon, gelijk in het Maleisen

uit beleefdheid zoo dikwijls plaats heeft, is aan het Bim. in het algemeen

vreemd. Alleen van den vorst wordt wel in den tweeden persoon hawo ro

ninu ita ruma-ku (hawo = ninu, schaduw) gezegd, zooveel als: Uwe

Majesteit, bijv. pöda ipi lalo nggdhi hawo ro ninu ita ruma-ku, zeer juist zijn

de woorden van Uwe Majesteit (het is zeer juist, wat Uwe Majesteit zegt,

46.32—33). In den derden persoon bezigt men daarvoor hawo ro ninu

ruma-ta, bijv. waü-du hengga weya ntjai kuru-mu ede ba hawo ra ninu ruma-ta,

Zijne Majesteit heeft de deur van uwe kooi geopend (41.19). Nu en dan

evenwel worden in plaats van de voornaamwoorden van den eersten en

tweeden persoon wel eens de subst., waar zij op wijzen, gebezigd, doch niet

juist uit beleefdheid, bijv. maai ake ku-neè-ra ngdha weya ade Ama Seho ede,

nu wil ik het hart van A. S. (den toegesprokene, dus van u) eten (36.4);

wdra sasili, kira-ku, di ade bunga wai ake, er was, meen ik, eene mier in de

bloem van deze oude vrouw (de toegesprokene, dus = van u, 73.5—6)

;

tjoü-tji malampa rumpa weya koha tula doü ake, wie loopt tegen den schedel

van dezen mensch aan? (33.25, met doü ake wordt de spreker bedoeld).

In plaats van het enkele voornaamwoord treft men ook wel eens weki

(lichaam) met den genitief van het voornw. aan, bijv. na-waü-ra wdra fitena

pala di weki nahu ake, »er is evenwel kwaadstokerij tegen mijn lichaam

geweest" (men heeft evenwel kwaad tegen mij gestookt, 46.18—19); mai

kara ndede-n weki ita ke na-mböto, dewijl onze lichamen veel zijn (dewijl

wij met zijn velen zijn, 29.20). In deze laatste uitdrukking pleegt men

meest weki te gebruiken, vgl. 29.7 en 19, 55.16. Ook zegt men sa-mena-na

weki-na, zij allen (28.23, 29.52), = sa-mena-na siyadera ede. Evenals de

verwante talen, omschrijft het Bim. dikwijls bij woorden, die eene gemoeds-

aandoening of eene lichamelijke gewaarwording aanduiden, het pers. voornw.

door een subst., een lichaamsdeel voorstellende, met een genitief van

het pronomen, als: na-kasi-ra ade-mu, »uw hart heeft" (= gij hebt)

medelijden; na-ndiha-ra ade-ku «mijn hart is" (= ik ben) vroolijk; na-hido-ra

löko-na of na-ddra-du ade-na «zijn buik of zijn hart" (= hij) is hongerig;

na-nae-ra lèko-na, haar buik is groot = zij is zwanger; na-mango wöo-ku,

mijne keel is droog = ik ben dorstig. Evenwel kan men voor de meeste

dezer woorden ook de voornw. bezigen (natuurlijk niet in de beide laatste

voorbeelden, dewijl dit een geheel anderen zin zoude geven), bij alle kan

men het logisch onderwerp scherper doen uitkomen, vgl. § 159, vlg. Waar
wij een voornw. bezigen als subject, terwijl het praedicaat bepaald wordt

door een subst., wat een lichaamsdeel of eigenschap van het subject

aanduidt, als: ik heb pijn in het hoofd, hij is goed van aard, dan moet dit

subst. in het Bim., evenals in de andere M. P. talen grammatisch subject

worden, dus: na-pili-ra tuta-ku, na-laho parange-na. Dat echter zulk een

subst. ook slechts als grammatisch onderwerp gevoeld wordt, bewijzen



BIMANEESCHE SPRAAKKUNST. 263

constructie's als: na-pili-ra tuta-ku nahu of zelfs ku-pili-ra tuta-ku, vgl. §162.

Staat in zulk een geval het voornw. in den accusatief, bijv. hij nam hem

bij de hand, dan bezigt men het werkwoord met weya, dus na-nenli weya

rima-na, vgl. § 145.

§ 214. De reflexieve voornaamw. in den accusatief worden uitgedrukt door weki

(lichaam) met den genitief van het pers. voornw. Gelijk in de vorige §
gezegd is, kan weki ook dienen ter vervanging van de gewone pers. voornw.,

evenwel niet in den accusatief, ook kan men dan steeds het gewone voornw.

er voor in de plaats stellen, terwijl men nooit zeggen kan : ku-kamaru-ku

nahu of lamada, maar dit steeds moet luiden: ku-kamaru-ku weki-ku. Voorb.

peya nahu makandadi weki-ku mbeè, ik zal mij aanstonds tot een bok maken

(54.20); ku-lowa kimpidi rai peso waü weki-ku, opdat ik mij eerst ijlings

kan verwijderen (57.23)' taho-ra ba kaambi mena weki-la, het beste is, dat

wij ons allen gereedmaken (79.2) ; he saê, ta-lao nee kamidi-pu weki-ta, man,

ga gij naar boven om u te verbergen (46.25); kaluna ro kabawa-ku weki-la

labo ina ro ama-la, uzelven vernederen voor uwe ouders (9.8) ; kahengge-pu

weki-mu »doe u de koorts hebben" (doet alsof gij de koorls hebt, 51.20);

maru kamidi-pu weki-mu di ade bili-mu, ga liggen, u stilhoudende (ga

liggen en houd u stil) in uwe kamer (51.19); na-pèso-ku weki-na punggawa-na,

hun aanvoerder heeft zich verwijderd (13.24); na-langdra kai-du weki-na la

Kasipahu, hij noemde zich K. (61.7. v. o.); ede-ra iyu kai weki-na, «daarop

voelde zij zich" (daarop kwam zij tot zichzelve, 73.42). De genitief van

het voornw. na weki kan ook verzwegen worden, bijv. kabawa-ku weki, zich

vernederen (10.6); kanae weki, zich verhoovaardigen (89.11); mu-waü-ra mai

wii weki labo nahu, gij zijt gekomen om u aan mij toe te vertrouwen

(37.17— 18). Men moet de reflexieve voornw. ook gebruiken, wanneer, in

het geval dat een subst. of pers. voornw. met een deelw. in plaats van een

verbaal subst. als object van een ander werkwoord optreedt (vgl. § 255),

het voornw. als object op het subject terugslaat, bijv. na-bade-du weki-na

ra-hina ba fitena, zij wisten zich getroffen door laster, zij wisten, dat zij

door laster getroffen (nam. misleid) waren (65.14); na-pehe-ku weki-na waü

bonggu, zij erkennen, dat zij overwonnen zijn (13.30); wad-du iyu-na weki-na

hina ba ruwi rangga, hij voelde niet meer, dal de bidara-doorns hem raakten

(18.39); na-kadawara-ku weki-na ede raa-kandadi ba ruma Allah ta'ala, «hij

doet zich niet zijn geschapen" (hij zegt niet geschapen te zijn) door den

Heer God (8.14); nlika na-iyu-du ba wawi weki-na na-waü-ra ntjuwu, toen

het varken voelde, dat het gewond was (81.11). Voorts moeten de reflexieve

voornw. gebezigd worden na raho en dodo (vragen), gevolgd door een verbaal

subst., indien het object van dit verbale subst. terugslaat op het subject van

raho of dodo. Voorb. kau kai-na kaambi sa-buwa kapa nee lao kai-na raho

loi weki-na labo sangadji makarama, daarop beval hij een schip gereed te

maken om den wonderdadigen vorst te gaan vragen hem te genezen (59.6—7);
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na-mat raho horu weki-na, hij kwam vragen hem te helpen (36.20) ; ku-neè-ku

dodo kaada weki-ku lamada labo üa döho, ik wensch u beiden te verzoeken

mij tot slaaf te maken ( = als zoon aan te nemen, 45.6). Na raho pleegt

men ze ook te gebruiken, zoo het subject van het tweede werkwoord op

het subject van het eerste terugslaat, bijv. in het passim voorkomende

na-raho-ra weki-na dula, hij verzocht om terug te keeren, hij vroeg verlof

om terug te keeren (wat tevens overeenkomt met ons: hij nam afscheid);

na-nee raho weki-na lao mpaa-mpaa di sa-buwa lewi, zij wilde verlof vragen

om zich in een tuin te gaan vermaken (67.29); na-raho-ra weki-na malao

(vgl. § 255) weha ari-na, hij verzocht verlof (of hij nam afscheid) om zijne

zuster te gaan halen (77.25). Na dodo, dat volkomen synoniem is mei raho,

alleen beleefder, bezigt men weki in dit geval niet. Men zegt dus: dodo

dula = raho weki-na dula (bijv. 25.24); lamada nee dodo lao mpaa-mpaa aka

lewi, ik wensch verlof te vragen om mij in giudschen tuin te vermaken

(67.53). Waarom weki gebezigd kan worden, is gemakkelijk in te zien,

vooral als de persoon, aan wien men vraagt, vermeld wordt, zoude er

verwarring kunnen ontstaan, bijv. na-raho-ra dula labo nahu zoude opgevat

kunnen worden als: hij vroeg mij, dat ik terugkeerde. In vele gevallen is

deze verwarring evenwel niet te vreezen. Een reden waarom weki na

raho wel, na dodo niet pleegt gebezigd te worden, zal wel niet te vinden

zijn. Enkele malen ontbreekt weki ook wel eens na raho (bijv. 81.6. v. o.).

Dula of lao worden na raho of dodo wel verzwegen, bijv. ede-ra raho kai

weki-na labo Tjahaya-Hairani, daarop namen zij afscheid van Tj. H. (69.27);

na-dodo-ra labo riyana-na, hij nam afscheid van zijn schoonvader (29.42)

;

vgl. het Mal. minta diri.

De reflexieve voornw. kunnen alleen in den accusatief optreden. Als

genitief dient die der pers. voornw., bijv. ku-sambele woo-ku lamada (vgl.

§ 250), ik snijd mijn hals af (28.13); na*hengga-ku padju-na, hij opende

zijn zonnescherm (44.12). Dat weya hier niet gebruikt kan worden is reeds

in § 145 opgemerkt. Waar wij in andere gevallen »zich" bezigen, is in het

Bim. ndai te gebruiken, vgl. de volgende §. Alleen is nog op te merken, dat

weki als subject, niet alleen eenvoudig in de plaats van bet pers. voornw.

kan treden, maar ook tevens kan aanduiden, wat wij uitdrukken door »uit

zichzelf", bijv. nira nee leka rasa-na, na-mai mpara weki-na doü ede, enz.,

indien (gij) de stad of het land wilt aanvallen, en de inwoners komen uit

zichzelf (nam. om hunne onderwerping aan te bieden), enz. (15.20).

§ 215. Anders wordt »zelf" uitgedrukt door ndai. Dit is een subst. en krijgt

derhalve de voornw. of een ander subst. op de gewone wijze in genitivo

achter zich, dus: ndai-ku, ik zelve; ndai-na, hij zelve, ndai-na ruma-t of ndai

ruma-t, de vorst zelve. Dit aldus bepaalde subst. kan wederom in genitivo

achter een ander subst. geplaatst worden (het eerste subst. staat dan steeds

zonder na), bijv. uma ndai-ku, het huis van mijzelven = mijn eigen huis.
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Voorb. wati disa-ku inga ro horu nggömi, mai ka-ra ndede-n ndai nggömi

waü mantjdra, ik durf u niet te helpen, want gij zelve draagt stellig de schuld

(36.14); weha toi-pu ba ndai-mu, wai-e, lamada ake wati lowa-ku tuu, neem

gij ze maar zelve, moedertje, ik kan niet opstaan (24.18); na-kau-ku wdli-du

mbako ba supu hido-na, ndai-na na-lao wdli-ra ngupa uma madantau riha, hij

beval wederom rijst te koken, dewijl hij honger had, zelf ging hij wederom

een huis zonder haard zoeken (43.27—28); na-tjeï kaneè-ku ba ndai-na

ruma sangadji, de vorst zelve droeg (haar) naar boven (67.21); na-waü-ra

mböto doü masodi-na, nde pala wati tjaü-na ba ndai dr i-m ede, velen hebben

om hare hand gevraagd, maar uwe jongere zuster zelve wilde niet (45.3);

nde pala wati waa weya-ku ngdra ndai-mu di kali, wdra waü nggdhi ro aka

ndai-ku marongga labo kali, »maar ik zal uw naam niet brengen tot den

kali, mijn eigen woorden en raad zullen tot hem komen" (maar ik zal niet

uit uw naam tot den kali spreken, als mijn eigen woorden en raad zal het

tot hem komen, 51.12); mu-èda-ku mpa ninu ndai-mu ba nggömi, gij zaagt

uw eigen spiegelbeeld (58.10); mbeè wine ake mbeè ina-ku, mbeè toi ake

mbeè ndai-ku, die geit is van mijne moeder, dit bokje is van mij zelven

(17.11); ndadi wati-du karongga-na raa-parenta ruma-ta na-wontu mpara

neè ro hadjal ndai-na, hij bracht derhalve niet over wat de vorst bevolen

had, (maar) zijn eigen begeerte en behoefte kwam te voorschijn

(46.42— 47.1); bè-du da waü-na ngdha na-kau-ku lemba waa di uma ndai

döho-na, al wat zij niet konden opeten, beval hij hun naar hunne eigen

huizen mede te dragen (28.25—24). Men kan ndai ook bij de reflexieven

voornw. bezigen, natuurlijk achteraan, dus weki ndai, » eigen lichaam", mij

zelven, enz. (bijv. 94.41).

Ndai met den genitief der voornw. van den eersten en tweeden persoon

kan, zoo als gezegd is, ook optreden in de beleekenis van het eenvoudige

pers. voornw. Dikwijls ook, wanneer het gevolgd wordt door een subst.,

vooral als dit de titel van een aanzienlijk persoon voorstelt, als bijv.

ndai ruma-t, ndai kali, gaat de beteekenis van »zelf" geheel verloren, eene

uitdrukking, als bijv. ndai ruma-t is dan eenvoudig te beschouwen als beleefder

dan het subst. alleen, evenals ndai-ku beleefder is dan nahu. Voorbeelden

zijn moeielijk te geven, daar meestal alleen uit het geheele verband kan

blijken of ndai de beteekenis van «zelf heeft of niet; uit de volgende

zinsneden blijkt het gebruik der uitdrukking echter vrij duidelijk: ba supu

neyo ade-na dula labo taho-r ntai ndai kali, uit vreugde, dat de kali ongedeerd

teruggekeerd was (54.16—17): wdra doü woro raa-kakai ba ina ro wai ndai

ruma paduka, er is iemand uit het geestenland, gezonden door de moeder

en grootmoeder (de vrouwelijke voorouders) der vorstin (25.4—5). Evenals

ndai-ku evenwel telkens door nahu vervangen wordt, zoo bezigt men ook

zulk een subst. met en zonder ndai door elkander.

Men bezigt voorts ndai als absolutivum of adverbiale bepaling, tot uitdrukking
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van dat, wat wij door eene praepositie met »mij zelven, zich zelven", enz. te

kennen geven. In dat geval wordt ndai dikwijls verdubbeld, bijv. na-kidindai-

ndai-na Allah la'ala, God staat op zich zelven (6.4. v. o.); lamada ku-u/i ndai-

ndai-ku djalitu ake, ik blies voor mij zelven op deze fluit (19.18—19); böngiede

na-kalai-ku ndai-na, kaboë ede na-kalai-ku ndai-na, de rijst hield zij afzonderlijk

[op zich zelve], de katjang hield zij afzonderlijk (44.22—23).

Te vermelden is nog kèse, dat gewoonlijk als absolutivum gebezigd (en

dan ook meestal verdubbeld) eveneens de beteekenis heeft van »op zich

zelven", maar meer eene geheele afscheiding aanduidt, zoodat wij het door

«alleen" weergeven, bijv. ku-lampa mpa kèse-kèse-ku, ik ga maar »op mij

zelven" ( = alleen, 76.8). Het wordt echter ook wel als genitief na een

subst. gebezigd, bijv. ai-na balu nee kèse-mu, volg. niet uw eigen wil (of

uw eigen wil alleen, 13.7— 8).

Aanm. De eigenlijke lieleekenis van ndai kan wel niet anders zijn ilan «wat staat, persoon, lichaam"

(vgl. § 8). Hoe zulk een woord, zoowel in de beteekenis van >zelf" als van een eenvoudig

pers. voornw. kan optreden, leert het Mal. diri, vgl. het Jav. dewek-e. Als verbaal woord

heeft bet Mal. diri de beteekenis van «staan" en zoo zal kèse ook waarschijnlijk een andere

vorm zijn van kidi, staan.

§ 216. Het reciprocum of wederkeerig voornaamw. is angi. Na dit angi kunnen

de pers. voornw. in genilivo geplaatst worden, doch meestal worden zij

verzwegen, daarentegen is het gewoonte, zoo het werkwoord den substantiefvorm

moet aannemen den genitief van het pers. voornw. niet achter het verbale

subst., maar achter angi te voegen. Van samenstelling van angi met het

werkwoord is overigens geen sprake, dewijl bij de iiniete vormen het nadruks-

woord na het verbale woord en niet na angi geplaatst wordt, zoo ook kai.

De oorspronkelijke beteekenis van het woord zal wel «makker" geweest zijn.

In de tegenwoordige taal is nog gebruikelijk de samenstelling: tjina ro angi,

makkers, vrienden, van welke samenstelling alleen het eerste woord nog in

afzonderlijk gebruik is, in de beteekenis van: broeder, vriend.

Voorb. wara-wdra ruwa-n udi-ro-mudi labo sahada marimba makabela angi,

er was eens een leguaan benevens een buffel, die «elkander tot vriend hadden"

(met elkander bevriend waren, 20.1); ta-rodjo-ku, la-lowa kudu pehe angi,

laten wij (hem) aanspreken, opdat wij elkander kunnen leeren kennen (38.2);

wali-pu wdra-na röpo ro nggadi-na, malai-na-sa metji-metji angi-na, zij hadden

nog nimmer twist of strijd gehad, maar elkander steeds bemind (50.9— 10);

nggara wali-sa wdra-na doü maèda-na mpangga-na ro kaiha angi-na, indien

niemand gezien heeft, dat zij vochten en elkander beschadigden (15.4); taho

mpara kawei ro karahi angi-la, het beste is, dat wij elkander huwen (41.21);

ede-ra nangi ro pohu ngilu kai angi-na, daarop weenden zij en omhelsden en

kusten zij elkander (60.14— 15); ludu ro bere angi doü möne ro doü siwe,

het elkander aanraken van een man en eene vrouw (8.41). Wanneer de agens

bestaat uit een voornw. en een subst., wordt dit laatste na angi geplaatst,

voorafgegaan door labo: ba supu pohu ro ngilu angi-na labo wei ruma-la,
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»ter oorzake van hun elkander omhelzen en kussen met de vrouw van den

vorst" (dewijl zij en de vrouw van den vorst elkander omhelsd en gekust

hadden, 60.5—6).

Het Bim. pleegt angi ook te gebruiken, wanneer de beteekenis van het werkw.

eene réciproque is, doch er slechts van een persoon of zaak met betrekking

tot de andere gesproken wordt. Voorb. nasi maluwa-n ede na-kabela angi

labo kura-kura, deze beide vogels nu waren bevriend met een landschilpad

(82.21. v. o.); na-tjetji angi uma-na labo nma doü malanda oi niwa, zijn huis

was in de nabijheid van dat van een honigverkooper (80.11. v.o., tfet.fi

is in het Bim. transitief); ai Mpdno, nggdhi ba puwa-mu aka: nahu maneè

angi labo nggömi, Mpano, je meesteres zeide, dat ik het met je houd (17.25;

nee angi van nee, willen); (oi ede) ai-na nggète angi labo ai mafaralu, laat

(dit water) niet in aanraking komen (zich vermengen) met het water, dat

aan de vereischten voldoet (11.8). Zoo is ook te verklaren: batu angi, elkander

volgen, v. d. bijeenbehooren, en van eene zaak gezegd: behooren bij, bijv.

10.34. Zeer veel voorkomend is: èda angi, lett. elkander zien, vandaar:

elkander ontmoeten, en van één persoon gebezigd: iemand ontmoeten, waarvan

met het preGx ka een causativum: kaèda angi, doen ontmoeten, kan gevormd

worden, bijv. raka-pu di sera makalau na-èda-ra angi-na labo doü mpanga

pidu-n, in een uitgestrekt woud gekomen, ontmoeten zij zeven roovers (55.37);

na-kaèda löpo-ku angi labo nabi Isa, köne pbda mpowa sa-pida mada èda

angi-ku labo nabi Isa, moge Hij (mij) Jezus doen ontmoeten, al is het slechts

één oogenblik, dat ik hem ontmoet (58.19). Men bezigt èda angi ook in de

beteekenis van «elkander weerzien, iemand weerzien", bijv. wati-du èda angi-ta,

ana-e, mu-waü-ra nae sampela ampo la-èda angi, wij hebben elkander niet

weergezien, kinderen, eerst nu gij groot en volwassen zijt, zien wij elkander

weer (78.21—22); ndadi na-èda-ra angi labo rahi-na zij zag haar man dus

weder (61.19) Wordt in plaats van het subst. na labo, volgens ons spraak-

gebruik een voornw. van den derden persoon gebezigd, dan wordt labo met

èda samengesteld, dus: wati-du èda labo-na angi, niet was zijn (hem of haar)

ontmoeten (hij ontmoette (hem of haar) niet, bijv. 24.38). Op te merken

is nog volgende constructie : ludu angi huri labo doü siwe, het aanraken van

de huid (van een man) van of het in aanraking komen van de huid van een

man met (die van) eene vrouw (11.21). In het Bim. is huri als genitief

bij het verbaal subst. de representant van het subject, doch slechts van het

grammaticale subject (vgl. § 213); wanneer er van twee personen gesproken

werd, zouden wij het kunnen weergeven met »het elkander aanraken van

een man en eene vrouw met de huid", in het Bim. bezigt men het evenwel

ook op de bovenbesproken wijze van één persoon, vandaar volgt na labo

niet huri doü siwe, maar hetgeen logisch in de gedachte ligt eenvoudig

doü siwe.

In al deze voorbeelden is angi steeds het direct object en anders kan het,
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in het algemeen, niet voorkomen. Weya kan bij het werkwoord niet

gebezigd worden, dus indirect object kan het niet zijn. Als genitief kan

het voorkomen in een zin als: na-nenti rima angi-na (vertaling van

berpegangan tangan, in de teksten komt er geen voorbeeld van voor),

waarin evenwel angi toch het logisch direct object is. Waar dit niet het

geval is, bijv. in een zin als »zij namen elkanders bezittingen" kan angi

ook niet gebruikt worden. Dergelijke zinnen moeten in het Bim. op andere

wijze uitgedrukt worden, en dikwijls kan daarbij het woord lènga, makker,

waarmede angi oorspronkelijk synoniem moet zijn, gebezigd worden, zoo

zoude genoemde zin uitgedrukt kunnen worden door: na-tjuwa-tjuwa weha

(weya)-ku nlau lènga-na, ieder nam het eigendom zijns makkers. Wanneer wij

«elkander", voorafgegaan door eene praepositie, bezigen, kan het Bim. somtijds

eveneens van lènga gebruik maken, bijv. ede mpara nggahi kai-na labo lènga

döho-n, zij zeiden tot hunne makkers (= tot elkander, 20.11) of wel, het

geeft het denkbeeld door adverbia terug als : sama-sama, te zamen, met

elkander; tjampo, (vermengd), onder elkander; mbdru-mbanta, door elkander

(vallen of liggen), enz..

Voor «onder elkander" bestaat de uitdrukking angi ndai met genitief van

het pers. voornw., waarvoor ook wel gezegd wordt: kai of sama angi ndai

(dat laatste denkelijk naar het Mal. gevormd) : nggdra wara-sa ana tatoi-na ro

ompu-na ba galara mantjara-ntjau ro ropo sama angi ndai-na, enz., indien er

onderhoorigen van een dorpshoofd zijn, die verschil en twist onder elkander

hebben (15.9— 10); mu-dahu tjempe mpara kai angi-mu ndai-mu lèko, gij zijt

bevreesd om op oneerlijke wijze onder elkander te ruilen (86.35).

Aanm. Er bestaat nog eene andere wijze om den reciproquen vorm uit te drukken, welke evenwel

zeer zelden gebezigd wordt, namelijk door bet actieve deelw. met ma als subject te doen

optreden, terwijl bet passieve deelwoord (meest zonder ndai) samengesteld met udja of dfa

(ook) bet praedicaat vormt, bijv. ndadi na-tjuwa luu-ra ntjambu angi-na, mafati fati

dja-ku, matuba tuba dja-ku, mapala pala dja-ku, daarop ging ieder van ben binnen (in de

gelederen van den vijand) om handgemeen te worden, »de houwende werd ook gehouwen"

(zij hieuwen elkander), zij staken elkander, zij sloegen elkander (79.15—16). Over ku hier,

vgl. § 270. Wellicht is deze constructie als eene overbrenging van Mal. vormen als tulung-

mënulung, enz. te beschouwen.

% 217. De aanwijzende voornaamwoorden zijn. ake, deze, dit; ede, die, dat en aka,

geene of gindsche, in de spreektaal dikwijls verkort tot ke, de en ka.

In de eerste plaats worden zij gebruikt ter bepaling van subst., als bijv.

uma ake, dit huis; uma ede, dat huis; uma aka, gindsch huis; voorbeelden

zijn overal in de teksten te vinden. Alleen omtrent aka is op te merken,

dat het dikwijls gebezigd wordt bij subst., die een persoon voorstellen,

wanneer de persoon niet bij den sprekende aanwezig, maar toch in de

nabijheid is, bijv. ndai-ku malao nggahi labo kali aka, ik zal het den kali

zeggen (51.10). In plaats van aka bezigt men in dat geval ook wel aka

mai of bij verkorting ka mai, bijv. ro ana rato ka mai doü laho weki-na, en

gindsche (of die) prinses is schoon (22.34). Men kan echter in zulk een
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geval ook ede bezigen, vgl. 28.9 met ibid. reg. 12; 51.22. v. o. met ibid.

20 v. o., enz.

Soms moeten wij ake, ede, en aka na een subst. door de bijwoorden

:

hier, of daar, of ginds, vertalen, dewijl het Bim. de aanwijzende voornw. in

plaats van de bijwoorden bezigt: ten eerste, als het werkwoord in den

actieven of passieven vorm met ndai als praedicaat voorkomt : uma ita mamudu

aka, het is ons huis, dat ginds brandt (70.20); meerdere voorbeelden zie

men onder § 104; ten tweede, zoo er geen werkwoord in den zin voorkomt,

bijv. rasa au-ku ngdra-na ake ro au-ku ngdra-na sangadji ake, »een land,

welks naam is hoe, is dit* (hoe is de naam van dit land) en hoe (is) de

naam van den vorst hier? (71.20); au kombi èse wawo kontu-n aka, wat

(is) daar ginds toch op zijn rug (38.23). Vgl. § 262.

Ede dient voorts, evenals het Mal. itu, om het bepalend lidwoord, zoo wel

het genereele als het individueele uit te drukken, ook na verbale subst., als

bijv. di ade balja-na ede, onder het lezen van haar, terwijl zij las (72.42);

masuna dei ndeu ede, wat verdienstelijk is bij het baden (11.5); raa-sake ede

hel afgesprokene (27.42) ; enz. Voorbeelden leveren de teksten overal op.

Alleen is op te merken, dat ede als genereel lidwoord vooral dan gebezigd

wordt, zoo het subst. met nadruk voorop wordt geplaatst (vgl. N°. II en III

der teksten), anders wordt het lidwoord gewoonlijk niet uitgedrukt, tenzij

de duidelijkheid het bepaaldelijk eischt (een voorbeeld daarvan vindt men

onder § 220). Ook zonder dat de duidelijkheid het bepaaldelijk vereischt,

kan hel wel gebezigd worden, bijv. lewi-na ba sorga pala ade rade ede ndai

nggeè kai-na, de hemelhof nu is in het graf hunne woonplaats (93.6), maar

veel gewoner is bijv. öne-na ndai makapadfa-na ade rade, het dient om het

inwendige van het graf voor hen ruim te maken (ibid. reg. 1). Als individueel

lidwoord staat het daarentegen even dikwijls als er géén nadruk op het

subst. valt, het kan evenwel zeer goed weggelaten worden, zoo zal bij subst.,

die den titel, enz. aanduiden, ede gewoonlijk niet gebezigd worden, tenzij zij

met nadruk voorop worden geplaatst, hoewel het ook dan niet noodzakelijk

is, bijv. nggdhi kai ba ruma sagadji, de vorst zeide (46.30); nijambe kai ba

ruma-t bitjara, de rijksbestierder antwoordde (ibid. reg. 32); ede-ra lao kai

kali, daarop ging de kali (ibid. reg. 34): wei pande na-lao-ra weha oi nöno,

na-mbei-du wai, de timmermansvrouw ging drinkwater halen, en gaf (het)

aan de oude vrouw (50.33) enz., aan den anderen kant staat het ook dikwijls

overtollig, bijv waar het woord reeds door den genitief van een voornw.

bepaald is: na-pata-du sae-na ede, zij herkende haar broeder (75.1). Somtijds

treedt ede ook als lidwoord op na eigennamen, bijv. wati wdra èda-na Maharadja

Kurma ede, zij zag M. K. niet (74.19—20), dit kan zelfs geschieden, zoo la

voor den naam komt: ede-ra kandadi kai ba ruma-t ruma-t bitjara la Dadju

ede, daarop maakte de vorst Dadju lot rijksbestierder (19.41—42); ku-sakasi-ku

nabi Muhammad ede ndai kakai-na la Allah la'dla, ik getuig dat M. de gezant
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Gods is (7.42—8.1). Wanneer men evenwel spreekt of iemand in een

verhaal sprekende ingevoerd wordt, schijnt ede voornamelijk na een eigennaam

gehezigd te worden om eene zekere minachting uit te drukken, bijv. na-waü-du

lao rai peso weki-na di hidi makalai sangadji Ana-ana ede, die vorst A, a.

is ijlings de wijk gaan nemen naar eene andere plaats (46.30) ; Ijöo lja-dra-pu

Ama Selio ede, neè-ku ngdha weya ade-na, lever dien Ama Seho uit, ik wil

zijn hart opeten (57.26). Ake na een eigennaam geeft daarentegen in dit

geval bewondering of verwondering te kennen : nggdra na-ndede sara, Maharadja

Kurma ake asal-na doü manae-nae, als het zoo is, dan is M. K. van hooge

afkomst (74.54); ede-ra kananu kai ade ruma-t: wdra pala bisa-r guna-na

la Dadju ake, de vorst dacht bij zich zelven: deze Dadju heeft bovennatuurlijke

vermogens (19.52). Wanneer men spreekt of wanneer in een verhaal iemand

sprekende wordt ingevoerd, kan ake evenzeer de plaats van ons lidwoord

vervullen, bijv. na-wdra-pu doü di ade rasa ake, zijn er nog menschen in het

land? (74.22). Of ons individueel lidwoord in zulk een geval weer te geven

is door ake of ede, (aka, zie het begin), hangt natuurlijk daarvan af, welk

der beide aanw. voornw. te bezigen zou zijn, zoo daar meerdere nadruk op

viel. Na subst., die een persoon voorstellen, wordt ake gebezigd, evenals

na eigennamen, om verwondering aan te duiden: ndadi kananu-n ba doü

mambólo ede : na-rongga-ra ringu-na kali ake, de menigte dacht bij zich zelve

:

de kali is gek geworden (55.50—51); nggdhi kai ba la Kalai: na-ljowa pala

rato ake, Kalai zeide: de prins heeft gelogen (21.19. v. o. Uit het verband

blijkt, dat de prins niet zoo nabij is, dat ake dienen kan om op hem te

wijzen). De aanwijzende voornw., hoe wij ze ook moeten weergeven, staan

steeds het laatste van alle bepalingen van het subst. Nu kan evenwel een

subst. bepaald worden door een ander in den genitief, of wel, indien het

't verbaal subst. van een transitief werkwoord is, kan het een subst. als

direct object achter zich hebben, of wel een bepalend actief deelwoord kan

een object bij zich hebben, of wel het subst. zelve of een bepalend deelwoord

kan bepaald worden door een subst. voorafgegaan door eene praepositie,

wanneer nu een aanw. voornw. achteraan geplaatst wordt, kunnen zich

verschillende gevallen voordoen. In de eerste plaats kan het aanw. voornw.

alleen bij het allereerste subst. behooren, bijv. ede-ra kunlji kai ba ruma-t

kuru besi ede, daarop ontsloot de vorst de kooi van ijzer (de ijzeren kooi,

49.17); na-nljdra-ntjuwa-ra kaa-la la Kalai ake, nai-s sidi, ampo la-kaa, mislukt

is dit ons verbranden van Kalai, morgen zullen wij (hem) verbranden (22.26)

;

pao-mu öha ede isi-na dadi doü, ngdha-mu wuwa hadju ede, lewi doü raa-kanahu

»het rijslhappen van u, (het is) de inhoud van de velden van een ander,

het vruchteneten van u, de toegeëigende tuin van een ander" (indien gij

rijst eet, is het uit de velden van een ander, indien gij vruchten eet, zijn

zij uit den tuin van een ander, welke gij u toegeëigend hebt, (85.6

en 7). Dit is echter zelden het geval, slechts waar hel voornw. alleen
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bij het eerste subst. kan genomen worden, als in de beide eerste voor-

beelden, of bet subst. met nadruk voorop is geplaatst, als in het laatste,

zal men een aanw. voornw. bezigen, wanneer het alleen op het eerste

subst. betrekking mag hebben, gewoonlijk wordt het echter niet uitgedrukt,

evenals boven bij lewi doü: de tuin van een mensch (ander). In de

tweede plaats kan het aanw. voornw, alleen bij het als genitief, enz.

bepalende subst. behooren, bijv. raka mpara èse elo-na, ijapa kai-na sanga

mangge ede, toen hij op den top kwam, ging hij schrijlings op een tak van die

tamarinde zitten (41.10— 11) ; ai-na teka-mu niu nahu ede «niet zij uw klimmen"

(klim niet) in dien klapperboom van mij (21.24. v. o.); nggdra wati-sa wdra

doü maèda-na mpangga-na ro kaiha angina ede, als er niemand is, »die dit

hun vechten en elkander beschadigen ziet" (die hen ziet vechten en elkander

beschadigen, 15.4); na-hompa-ra doü matala-na nuntu ro mpdma

ake, de man (of hij, die) dit verhaal ordent, zou vermoeid worden (79.21— 22).

In de meeste gevallen evenwel kunnen de aanw. voornw. gerekend worden

als bij alle voorafgaande subst. te behooren, bijv. ompu lewi ede, de oude man

van den tuin (75.26) ; eli hdri doü mambölo ede, het geluid van het lachen

der menigte (49.23) ; ompu manfau lewi ede, de oude man, die den tuin bezat

(75.25) ; enz.; staat een aanw. voornw. na een subst., dat voorafgegaan door

eene praeposilie een ander subst. bepaalt, dan zal het in het algemeen wel

te beschouwen zijn, als bepaaldelijk bij het laalstgeplaatste te behooren,

hoewel het naar den zin dikwijls ook tevens bij het bepaalde subst. kan

genomen worden. Toch kan ook in zulk een geval bet aanw. voornw. meer

bepaaldelijk op het eerste subst. slaan, nam. als dit met nadruk, al of niet

ingeleid door indo kapo, vooropgeplaatst wordt, als bijv indo kapo ndai

mahardm mandai karawi-na ba doü madeï hadals nae ede lima ori, voorts,

dat, wat verboden is te doen voor iemand, die in de groote onreinheid is,

is vijfderlei (10.41); ede behoort hier speciaal bij ndai mahardm, dewijl men

na een woord als hadals, dat hier zonder nadruk staat, het (genereele)

lidwoord niet pleegt te bezigen (althans in gewone taal), wel daarentegen

na met nadruk vooropgeplaatsle subst. (vgl. N°. II, III en IV der teksten,

en de Aanm. na § 108). In het voorbijgaan zij nog opgemerkt, dat het

plaatsen van na bij de genitiefconstructie, volstrekt niet aanduidt, dat het

aanw. voornw. speciaal bij het bepalend subsi, behoort, bijv. ede mpara

ntanda sageï-na labo kèto mada-na, ndadi na-lowa-du kaaö ba Mayang-Mangure

nlanda-na Radja Mangendar-Sri ede, daarop zag hij (R. M. S.) (haar) van

ter zijde aan, zoodat M. M. dien blik van R. M S. kon begrijpen (78.25—26)

en vgl. voorts de teksten N°. II en III. Evenmin doet het pleonastisch

bezigen van na achter een actief deelwoord of den actieven vorm met ndai

iets ter zake, bijv. indo kapo makaiha-na oi sambeya ede, dat wat nu het

water voor het gebed krachteloos maakt (11.18); waar ede wederom bij

makaiha behoort.
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Wanneer twee subst. door ro of labo verbonden zijn, plegen de aanw.

voornw. alleen achter het laatste geplaatst te worden: anakoda labo ompu

lewi ake (75.31); wai malabo ompu ede (76.31).

§ 218. De aanw. voornw. kunnen voorts nog gebezigd worden na telwoorden : ndadi

na-lampa-ra upa-n ede, daarop gingen deze vier (zij met hun vieren) voort

(56.2—3); di ade matolu-n ede, onder (van) deze drie (61.12. v. o). Zoo ook

na de pers. voornw.: nahu ake nee nika labo ana rato, ik wil huwen met

eene prinses (22.31) ; nahu ake-ra ndai tjèpe-na, ik zal zijn vervanger zijn

(70.58Ï ; lamada ake-ra ana matjilaka, ik ben het ongelukskind (77.1) ; bune

santika ra-neè-n ede ku-iarima weya-du ba nami döho ake, wat zijn wil

betreft, wij onderwerpen ons daaraan (78.42—79.1); hori toi-pu nahu ake,

help mij een weinig! (36. 10) ; kombi-kombi doü makawe ila ake doü mararaka ba

lalehe, wellicht zijn zij, die ons wenken, raenschen, wien een ongeluk

overkomen is (70.8); nahu maloi ake, ik, die klein ben (37.17); tjoü-tji

ndai-mu ake, ari? wie zijt gij, zuster? (66.34); au-lji lalehe-mu nggömi ake,

wat scheelt u? (56.25); na-nggdhi-ku ada pasaka-na nggömi döho ake, zij

zeide dat gijlieden hare erfslaven waart (40.27); pasöle mabune nggömi ede,

wat een pronker zijt gij! (49.28); di ai wakatu kalei ba ita ede, op den tijd,

dat gij (haar) onderwijst (72.23); siya tolu ede, zij drieën (97.41); vgl.

siyadera ede. „

Voornamelijk worden de aanw. voornw. na de pers. gebezigd, wanneer

deze met nadruk vooropgeplaatst worden, maar ook, gelijk uit de voorbeelden

blijkt, wanneer zij object zijn, na eene praepositie staan. Eenige verandering

in de beteekenis wordt door het gebruik der aanw. voornw. niet veroorzaakt,

ook kan men ze naar willekeur bezigen of niet, zoo luidt (52.1) : nahu ake

ku-hengge-ku (ik heb de koorts), maar (52.7): nahu ku-hengge-ku. Na de

voornw. van den tweeden persoon wordt zoowel ake als ede gebezigd, verschil

in het gebruik heb ik niet kunnen opmerken. Komt na een pers. voornw.

met een aanw. voornw. een nadrukswoord, bijv. ra, zoo wordt dit na het

laatste geplaatst, vgl. de voorbeelden.

§ 219. In verhalenden stijl worden subst., hetzij zij een persoon of zaak voorstellen,

dikwijls bepaald door aka-na ede meest aka-n ede of aka-n de, dat eigenlijk

:

daar straks, daareven, beteekent, zoodat bijv. ompu aka-n ede (43.3); guni

aka-n ede (ibidem, reg. 4), eigenlijk wil zeggen: de oude man van zooeven,

de goeniezak van zooeven, vandaar: de vermelde oude man, de vermelde

goeniezak, enz., terwijl wij het meestal eenvoudig met het bepalend lidwoord

weergeven. Het wordt dus op dezelfde wijze gebezigd als het Jav. mahu.

Evenals ake, enz. staat het 't laatst van alle bepalingen, voorbeelden zijn

in de teksten gemakkelijk te vinden.

§ 220. De aanw. voornw. kunnen ook zelfstandig optreden. In de eerste plaats

kunnen zij als subject met den nadruk voor verbale woorden gebezigd worden,

zij kunnen dan zoowel betrekking hebben op een persoon of zaak, als op
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een geheelen zin, vgl. hiervoor de voorbeelden onder § § 98, 100, 102, 104.

(Men vergelijke ook ede-ra, ede mpara, §§ 126, 127, oorspronkelijk moet ede

hierbij ook subject met den nadruk geweest zijn, door de verandering van

beteekenis evenwel, welke deze woorden ondergaan hebben, zijn zij thans

als praedicaat te beschouwen; eene constructie toch als ede mpara dula-na,

hij ging daarop naar huis, komt geheel en al overeen met een na-tanlu-ra

nlau-ku, ik zal zeker rijk zijn, waarin, wat bij ons bijwoord is, in hetBim.

praedicaat wordt, vgl. § 245, vlg.) ; zonder nadruk kunnen de aanw. voornw.

voor een verbaal woord niet als subject gebezigd worden, maar moeten

vervangen worden, hetzij door het subst., waarop zij wijzen, hetzij door een

pers. voornw. zonder nadruk, dus in verkorten vorm gehecht aan het

verbale woord.

Treedt evenwel een eigenlijk subst. als praedicaat op, dan kunnen de

aanw. voornw. zoowel met als zonder nadruk als subject optreden, in het

eerste geval staan zij voor, in het tweede na het praedicaat. Dewijl het

Bim., wanneer er geen verbaal woord in den zin is, de bijwoorden »hier"

en »daar" door de aanw. voornw. vervangt (vgl. boven § 217), moeten wij

deze dikwijls door die bijwoorden weergeven. Voorb. ake loi pilt tuta, dit

is een geneesmiddel voor hoofdpijn (4.32).; ake-ku pala doü siwiede (vgl. §217),

dit nu is de vrouw (is eene ware vrouw, 44.40) ; ake masa sa-ratu dina

ndai ósu-mu, hier zijn honderd dinar*s tot reisgeld (42.10) ; ede pala 'amal

ndai mahanta kadèse weya mortabat, dat zijn goede werken, welke (uw) rang

zullen verhoogen (92.39); ede-ku doü móne masamporona, dat is een volmaakt

man (44.6); he doü ake, hei! dit is een mensch of hier is een mensch

(59.50, vgl. het verband van den zin aldaar); sodi kai-na: nonto au ake?

Nljambe kai ba ompu : nonto doü ake, ana-e ! Ntjambe kai ba sangadji Ana-ana :

lai-na nonto doü ake, enz., hij vroeg: wat is dit voor eene brug? De oude

man antwoordde: dit is eene brug voor menschen, mijn zoon. Vorst A. a.

antwoordde: dit is geen brug voor menschen, enz. (42.29—50, lai-na wordt

niet als verbaal subst. behandeld, vgl. § 266); tjoü-tji ake, wie is dit of wie

is hier? (33.26); lai-na mpöso barakamate ede, dat zijn geen steenpuisten

(32.18); tjoü-tji ede, wie is dat of wie is daar (34.18).

De aanw. voornw. kunnen na eene praepositie voorkomen, zij slaan dan

evenwel niet zoo zeer op een bepaalden persoon of zaak, maar op een

geheelen, voorafgeganen zin of wel zijn zij door ons met »hier, daar (of van

tijd: nu, dan)" te vertalen. Voorb. waü ede, waü ba ede (vgl. § 77), na

dat (wat voorafgegaan is), daarna; makento mpara ba ede, »dat, wat na dat,

wat voorafgegaan is, is", daarna, van tijd en plaats gebezigd, vgl. de teksten

passim; dri mai ba ede (9.15. v- o,) of ari mai ba ake (98.17J; buiten of

behalve dat (dit) ; watu ake pala malaho ndai nonto lao ipa kai-ta, hier langs

is het goed voor ons om naar de overzijde als over eene brug te gaan (57.54);

ede-ra lampa kai-na watu ede, daarop gingen zij daar langs (35.24); saraka

VEBH. BAT. GEN. XVLIII, 18
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ake, tot nu toe (35.10). Om onze aanw. voornw. in genitivo, dativo of na

een voorzetsel, zoo zij op een bepaalden persoon of zaak wijzen, uit te

drukken, moet men in het Bim. gebruik maken van het subst. of van het

pers. voornw.

Öp dezelfde wijze kunnen de aanw. voornw. ook in den accusatief voorkomen

:

tiyo-pu ake, wati ngawa-na ngdha öha ro uta ake, zie dit (of hier), hij wil

de rijst met toespijs niet eten (43.21); ake, ao rotji-pu ake! dit (hier), neemt

snel (dit of hier) aanl (34.5). In dezen laatsten zin wijst ake eigenlijk

wel op een voorwerp, dat de spreker vasthoudt, maar het komt toch niet

volkomen met ons aanw. voornw. overeen. Wanneer de spreker niet zou

kunnen wijzen, bijv. in verhalenden stijl, in een zin als «toen zij dit

aannamen", is het aanw. voornw. als object niet te gebruiken. Men zoude

het tweede ake ook, evenals het eerste, als een afzonderlijken zin kunnen

opvatten. Overigens moet een aanw. voornw., zoo het object zoude zijn,

indien er nadruk opvalt tot subject worden gemaakt, met de constructie

vermeld in § 104, terwijl het, zoo er geen nadruk op valt, of door een subst.

te vervangen is óf verzwegen wordt. In zinnen als »toen hij dit hoorde",

enz. wordt het aanw. voornw. in het Bim. of verzwegen, bijv. ringa ba

ruma-la, ede-ra kau kai-na, enz., toen de vorst dit hoorde, beval hij (62.17);

of wel vervangen door ndede (aldus), bijv. ringa-pu ndede-na (of ringa ndede-pu

71.37); ba wai pande, ede-ra londo kai-na, enz. toen de timmermansvrouw

dit hoorde, ging zij naar beneden, enz. (50.31).

Wanneer ake met nadruk als subject optreedt, krijgt het dikwijls de

nadrukswoorden ra (bijv. 6.15. v. o.), du (bijv. 66.5) of ku (bijv. 44.40),

zeldzamer mpara of mpudu, na zich. Ook na ede kunnen deze gebruikt

worden (ede-ra, 80.5; ede mpara, 78.13), doch, uitgezonderd ku in ede-ku,

dat nog al dikwijls voorkomt, worden zij niet veel gebezigd, dewijl ede-ra

ede mpara en ede-du meest in andere beteekenis voorkomen. In plaats

daarvan bezigt men na ede dikwijls tji of o, waarbij op te merken is, dat

terwijl ake-ra, enz. gebezigd wordt, hetzij men beleefd of minder beleefd

spreekt, ede-tji gebezigd wordt als men gemeenzaam, ede-i en ede-o (ede-y-o)

als men beleefd spreekt. Volgens zeggen zoude ede-o als beleefder gelden

dan ede-i, in de teksten is dit niet te bemerken.

§ 221. Ake en ede samengesteld met udja, verkort dja, hebben de beteekenis van

«dezelfde" (dezezelfde, diezelfde), vgl. het Mal. ini djuga en itu djuga. Meestal

wordt er nog mpa (vgl. § 265) achtergevoegd, bijv. ede udia mpa (97.3).

Als subject zonder nadruk, enz. bezigt men siya udja mpa of siya dja mpa

(bijv. 10.3 en 4).

Ede siya (10.35) of ede-ku siya (75.8) is in beteekenis gelijk aan het Mal.

itu diya.

Ake en ede kunnen ook op zichzelf een onvolledigen zin of uitroep

vormen, bijv. ake, ao rötji-pu ake\ (34.5, vgl. de vorige §); ake, sarae sa-kalea
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ake kau-na mbeï ita ruma-ku, hier (of zie hier), dezen klapperdop zand heeft

hij bevolen u te geven (22.14); ede awa-du sa-kabore, daar, een stuk is

beneden (34.15). Ook kunnen zij vooraangeplaatst als bijwoord optreden;

in welk geval ake door: »nu", ede door »dan, toen" te vertalen is. Voorb.

(gij bevaalt eene vrouw te zoeken), ake, na-waü-du wara doü siwe mamidi

ra maü, mu-kau-ku lao kadula wdli. Ede doü mabune pöda-tji ndai ngupa,

nu er eene stille en rustige vrouw is, beveelt gij (mij) haar te gaan terug-

brengen, wat voor eene moet (ik) dan zoeken? (32.34 en 35); nggdra na-raho

sara welt ba kali, ede landa kai-pu maduwa ratu ringgi, als de kali vraagt

het te koopen, verkoop (het) dan voor twee honderd rijksdaalders (52.35);

nggdra wati-sa ngawa-na tarima, ede na-patu-ra galara ede kapero kai-na siya,

indien hij (het) niet wil aannemen, dan moet het dorpshoofd toornig op hem

zijn (15.13—14); ede bakai-ku madju ede, waar zijn dan die herten (18. 1 8);

wara upa nai, lima nai ndede-na ede, ede ntika raka ba supu mandake ake,

vier of vijf dagen was het alzoo, toen kreeg (ik) op eens deze ziekte (61.3— 4).

Over het gebruik van ake of ede bij kapo, ampo zie men § 264 en § 281.

Aka kan ook als praepositie optreden, vgl. § 274.

222. De vragende voornaamwoorden zijn: au en tjoü.

Au wordt zelfstandig en met een subst. verbonden gebezigd. Zelfstandig

gebezigd heeft het de beteekenis van: wat? bijv. au-tji aö-na nggdhi-na ede,

wat is de beteekenis van dit gezegde van hem? (44.7); au öne-na sampari

ede, wat is het nut van (waartoe dient) die kris (18.27); au (of au-tji)

supu-na, wat is de oorzaak? (vgl. § 124); au habar, wat is er voor nieuws?

(ibidem); enz.

Au, verbonden met een subst., wordt daar achter geplaatst en heeft de

beteekenis van: wat voor, welk? bijv. nonto au ake, wat voor eene brug is

dit? (42.30); nasi au-tji sodt-mu labo nahu, naar welken vogel vraagt gij mij

?

(66.32); parakdra au-tji nee nuntu-mu labo nahu ede, » welke zaak is dat mij

mede— te— deelene" (welke zaak hebt gij mij dan mede te deelen, 60.25).

Zooveel mij bekend is, wordt au, ook in verbinding met een subst., alleen

van, voorwerpen en zaken, niet van personen, gebezigd.

Tjoü vraagt naar personen, bijv. tjou-tji ndai-mu ake, wie zijt gij ? (66.34).

Achter tjoü kan het subst. doü gevoegd worden: tjoü doü, welk mensch?

(vgl. 104.38); Ijou doü-doü-ra, welk soort mensch, wat voor een mensch? (23.6).

(Uit de plaatsing van ra blijkt, dat tjoü doü als samenstelling te beschouwen

is). Andere subst. kunnen, voor zooverre mij bekend is, na tjoü niet

voorkomen.

De vragende voornw., alsook het subst. met au, staan steeds vooraan in

den zin en kunnen alleen in den nominatief voorkomen, meestal als subject,

soms als praedicaat, vgl. ook § 224. Over de constructie van het verbum

na deze woorden, vgl. men § 104

In plaats van den accusatief dezer woorden bezigt men den nominatief



276 BtMANEËSCHE SPRAAKKUNST.

met den passieven vorm met ndai; in plaats van den datief en van een

praepositie voor deze woorden bezigt men insgelijks den nominatief met den

passieven vorm met ndai van het met kai of labo samengesteld werkwoord;

in plaats van den genitief bezigt men zooveel mogelijk andere zinwendingen,

bijv. »wie bezit dit paard"? voor » wiens paard is dit", waar dit niet

mogelijk is, plaatst men ze vooraan en voegt na achter het subst., dat den

genitief veroorzaakt, bijv. tjoü ana-na nggömi ake, wiens kind zijt gij?;

au tanda-na ake, van wat is dit een teeken?. Vgl. hierbij constructie's als

een Mal. beresin itu apa 'aldmat-nja, van wat is niezen een voorteeken ? of

een Mak. mi balld-na andjo, van wien is dat huis?. (Er moet bijgevoegd

worden, dat men mij een Mal. angkau ini anak siyapa ook wel vertaald heeft

door: nggómi ake ana Ifoü, maar het schijnt, dat dit eenvoudig eene woordelijke

vertaling is, zooals men zoo dikwijls krijgt).

Zoo een nadrukswoord na au gebezigd wordt, bezigt men daarvoor in

gemeenzame taal meest tji, eene enkele maal ook ku (bijv. 49.23). De

andere nadrukswoorden zullen waarschijnlijk wel gebezigd kunnen worden,

maar geven meestal aan het woord een anderen zin, vgl. § 224. Na tjoü

bezigt men insgelijks in gemeenzame taal meest tji, ook ra komt voor (55.32).

Na au treft men dikwijls kombi aan, in de beteekenis van het Mal. garangan

(vgl. $ 265).

Op te merken is nog, dat au soms na een subst. gebezigd wordt, niet

om vormelijk te vragen, maar in de beteekenis van een uitroep, bijv. ram

au malako ndede, welk werk is zoo hondsch, wal een hondsch werk, wat

een gemeene streek I (30.51); nggdhi au maluru karawi lako ndede, wat een

slecht, gemeen praatje (17.22). Voorts wordt au met het verbale subst. van

een intr. verbum als subject, dikwijls in de beteekenis van ba bau, waarom?

gebezigd, vgl. § 124. Op te merken is nog de uitdrukking: rasa au-ku

ngdra-na ake, hoe heet dit land? (71.20); lett. een land, welks naam is wat,

is dit, waarin dus au als eerste lid van eene bezittelijke samenstelling fungeert.

Aanm. Au is denkelijk ontstaan uit anu (vgl. § 28), dat, gelijk bekend is, in het 0. J. en Sund.

de functie van betrekk. voornw. vervult, in het Mak. en Bug. dat, wat, iets, beleekent en

in het Tagal. als vragend voornw. (wat?) optreedt. In den zin, waarin anu in het N. Jav.

en Mal. voorkomt, bezigt het Bim. hanu. Tjoü moet staan voor soü (vgl. § 15 en § 10) en

is dus te vergelijken met het Jav. sapa.

§ 223. Behalve de eigenlijke vragende voornw. doen nog als zoodanig dienst:

Mabune, hoedanig (van bune, hoe?), bijv. nde pala doü siwe mabune-tji

ndai ngupa, maar eene hoedanige vrouw (wat voor eene vrouw) moet (ik)

zoeken (32.23). Dit mabune doet denzelfden dienst na een subst., dat een

persoon als au (in den zin van »wat voor") na een, dat een voorwerp of

zaak voorstelt, ook in een zin als: pasöle mabune nggömi ede, wat een pronker

zijt gij, (49.28). Naar een voorwerp vraagt mabune zelfstandig gebezigd,

bijv. ai ake, mabune wdli-lji ndai weha, hoedanig iets moet nu wederom

genomen worden (33.40) ; eigenlijk niet onderscheiden van au-tji ndai weha,
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(bijv. 33.33). Van bepaalde voorwerpen of zaken bezigt men, zoo naar de

hoedanigheid gevraagd wordt, au pdhu-na (Mal. apa rupa-nja), bijv. au-tji

pdhu-na sake ede, hoedanig of hoe is die afspraak? (35.16. v. o.). In plaats

van au kan ook bune gebezigd worden, maar dan geeft het, ten minste

gewoonlijk, niet zoo zeer eene vraag, dan wel een uitroep te kennen: bune

mpara pdhu-n lewi mawaü-ra ndake pdhu-na ake, hoedanig is een tuin (wat

is een tuin, wat heeft men aan een tuin), «waarvan deze zijne gedaante

aldus geworden is" (die er zoo uitziet! 30.31); bune mpara sarae, hina sara

ba oi, na-leli mena sarae ede, hoe is zand, indien het waler (daarmede, nam.

iets, wat van zand gemaakt is) in aanraking komt, dan gaat al het zand

uit elkander (22.17).

De woorden bakai en bh, welke »waar"? beteekenen, worden eveneens als

vragende voornw. voor personen of voorwerpen gebezigd: bakai-tji manusiya

madisa mai di hidi ifa ake, welk mensch durft bij ons komen? (68.37);

be-ku nljai malao èse Kölo, welke weg gaat naar Kólo? (17.10).

Aanm. Hetgeen hierboven van de vragende voornw. gezegd is, geldt voor directe vragen. In het

algemeen bezigt het Bim. in indirecte vragen geen woorden, die eene vragende beteekenis

hebben, dus niet alleen geen vragend voornw, maar ook niet zulke woorden als: hoe, waarom,

enz.; zoo zegt men voor •hij vroeg waarom", enz. «hij vroeg de reden", vgl. § 124.

Hier mogen nog eenige voorbeelden volgen: na-sodi-ku nonto, hij vroeg wat voor eene

brug het was (42.33); daartegenover staat in de directe rede nonto au akel (ibid. reg. 30);

ede-ra kau lao kai ba ruma-ta parèsa kapa mamai ede, daarop beval de vorst onderzoek

te gaan doen naar het schip, dat gekomen was (welk schip gekomen was, 59.12); vgl. kapa

au mamai akel (71.5); kanggdhi .weya-pu ruu-na ana-ku duwa-na ede, spreekt uit wat

het lot zal zijn van mijne beide kinderen (64.19). Daarbij is nog te bemerken, dat men na

woorden als «zeggen, vragen", enz. gewoonlijk in de directe rede overgaat. Waar in eene

indirecte vraag een zelfstandig gebezigd vragend voornw. zou moeten optreden, bezigt men

daarvoor een onbepaald, vgl. de volgende §. Au na een subst. alsook mabune kan, zoover

mij bekend is, in indirecte vragen niet gebruikt worden, wel echter bè of bakai, ofschoon

het, gelijk gezegd is, zeer zelden geschiedt, een voorbeeld zie men onder de volg. §.

§ 224. Van au, tjoü alsook van bè ontstaan door verdubbeling de onbepaalde betrekkelijke

voornw. au-au, bè-bè, al wat, wat ook, en tjoü-tjoü, al wie, wie ook (bakai-kai

heb ik alleen ontmoet in den zin van »waar ook
J

'), Gewoonlijk krijgen zij een

nadrukswoordje en wel meestal du, men treft evenwel ook au-au mpara (bijv.

58.28), au-au mpudu (bijv. 46.25), doch nooit au-au-ku, aan. Zeer dikwijls

wordt voor het gemak de niet geredupliceerde vorm gebezigd met een

nadrukswoord, vandaar zijn thans au-du, au mpara (bijv. 45.21) en au-ra

(51.5), zoo ook bè-du of bè-ra, zoo goed als uitsluitend in gebruik in de

beteekenis van au-au-du of bè-bè-du (vgl. de vorige §). Waar geen verwarring

kan ontstaan, worden au en tjoü alleen ook wel in die beteekenis gebezigd.

Naast bè-bè-du bestaat de vorm bè-bè-na mpara. Voorb. nggdra wdra-sa djdra

ro sdhe ro au-au-du mamade ro mantjuwu dei ade ntadi doü, indien er in de

aanplanting van iemand is (gevonden wordt) een paard of buffel of (iets),

wat ook, dat dood of gewond is (14.6. v. o.); pakt ulu waü-ku au-du mandako

dei weki, verwijder eerst al wat aan het lichaam kleeft, (93.2. v. o.) : ringa
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ro batu-ku au-du raa-kau kai ba ina ro ama ede, luisteren naar en opvolgen

van al wat door de ouders geboden is (9.2) ; weha-pu au-du mataho, neem

al wat goed is (105.21); ku-batu mena-du au-au mpara nggahi ita ede, ik

zal opvolgen al wat gij zegt (51.30) ; au-du parenta ita ruma-ku ku-suu-ku

ba lamada, al wat u beveelt, draag ik op het hoofd (volg ik op, 48.23);

au-au-du (11.18: bè-bè-na mpara) malösa watu nljai maduwa (of duwa) mbuwa,

al wat uit de twee wegen komt (94.21); wii-ku ndadi au aria matjilaka,

laat die ongelukskinderen worden tot wat ook (64.32, vgl. § 124); wdra

talima raa waa-n labo au kombi di ade sontjo, een granaatappel droeg hjj

benevens (iets), wat ook, in een peperhuisje (23.19); wdra èda-ku doümawaa

taraku labo au kombi tundu-na sa-ponte nae, ik heb een man gezien, die eene

buks droeg, terwijl er (iets) wat ook was, dat hij als een groot pak op den

rug droeg (26.2); bè du da-waü-na ngdha na-kau-ku lemba, enz., wat zij niet

konden opeten, beval hij hun te dragen, enz., (28.23, bè-bè-du in denzelfden

zin; 29.11); ndai maluu del sorga bè-du pala mantjihi, hetgeen in den hemel

komt, is al wat waar (goed) is (85.13); kani imba-ku kani kdfir, bune santika

diki wöo ro bè-bè-na mpara madri mai ba ede, enz., de kleeding der

ongeloovigen nabootsen, als bijv. eene das en »al wat van dat, wat"

(alwat) daar buiten is (9.14.— 13. v. o.); tjoü-tjoü-du manggawo kai-na siya

na-hina-du ba bala, alwie onder hem (dezen boom) schaduw zoekt, (hem)

treft eene ramp (86.33); tjoü-tjoü-du manèe lao mpaa-mpaa, raho waü rela,

alwie zich wil gaan vermaken (in dien tuin), vrage eerst verlof (of indien

iemand, enz. 67.35) ; indo kapo tjoü-tjoü-du marungka-na ro masapa-na nggahi

galara ede, tani-na, enz., voorts alwie het bevel van het dorpshoofd te niet

doet en overtreedt, zijne boete is (hij wordt beboet), enz. (15.30); tjoü-tjoü-du

makapöro landa-ku wie toornig wordt, worde verkocht (27.5, tjoü makapóro

in denzelfden zin: 27.41 en 28.15); kadi-na edja ro mbari-na lede, wati-da,

tjoü doü daa mabade, het jeukveroorzakende van de kaladi en het dronken-

makende van de gadoeng, »niet is er wie ook, die het niet weet" (weet

ieder, 104.37—38).

Omtrent het gebruik dezer woorden is het volgende op te merken. De

woorden voor »al wat" kunnen gelijk uit bovenstaande voorbeelden blijkt

(vgl. ook de nog hier beneden volgende), zoowel subject als object, enz. zijn,

terwijl zij ook na eene praepositie kunnen voorkomen. Dewijl in deze woorden

eene relatieve beteekenis ligt, en elke relatieve volzin in het Bim. door eene

participiale constructie moet uitgedrukt worden, worden zij dikwijls door

een deelwoord gevolgd, (na bè-bè-na moet dit uit den aard der zaak den

genitief zijn van een verbaal subst. met ndai). Waar zij als subject of object

optredende, op hunne gewone plaats staan (dus na het praedicaat, vgl. § 258)

of wel na eene praepositie voorkomen, is het uit de voorbeelden gemakkelijk

te zien, dat het volgende verbale woord, niets dan een deelwoord kan zijn.

Dientengevolge moet in een zin als de bovenaangehaalde, be-du da waü-na
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ngdha na-kau-ku lemba, het eerste gedeelte niet als een afzonderlijke volzin

beschouwd worden, maar be-du is gelijk een vooropgeplaatst object (vgl.

§ 258) bepaald door een deelwoord, dus z. v. a. »wat hetreft dat, wat zij niet

konden opeten", enz. Ook in zinnen als de volgende: au-au mpudu rawi

lamada ta-ai-na rödjo ro nggdhi, wat ik ook doe, spreekt gij niet (46.25);

au-au-du rawi ai-na ngèna kau ro rundu, welk ook het werk zij, wacht niet

op bevel en aansporing (31.9. v. o.); bè-bè-na mpara pdhu supu, mbaa mpara

kombi, ake ndei rawi-ta, welke ook de aard der ziekte of kwaal is, dit moet

gij doen (I), is au-au mpudu rawi lamada, enz. niet als eene afzonderlijke

zinsnede met subject en praedicaat te beschouwen, maar au-au-du is op te

vatten als een absolutivum, zoodat het geheel de beteekenis heeft van «bij

al wat ik doe". Dit blijkt duidelijk waar, gelijk in het laatste voorbeeld

bè-bè-na gebezigd wordt, bè-bè-na mpara pahu supu beteekent niets anders

dan: «welke ook van de soorten van ziekten", zoodat hier dus van geen

subject of praedicaat sprake kan zijn. Een subst. na au-au-du of bè-du,

bijv. au-au mpara pdhu supu, welke ook de aard van de ziekte is (59.3) of

bè-du sewi-na, al wat het overblijfsel er van is (3.32), moet dus, naar het-

geen boven gezegd is, als genitief beschouwd worden. Tjoü-tjoü-du kan

evenals au-au-du behandeld worden ; meestal echter wordt het, welke functie

het ook in den zin vervult, buiten het eigenlijk verband van den zin vooraan-

geplaatst (vgl. § 258), zoodat zulk een zin lett. te vertalen zou zijn: «wat

betreft ieder, die", enz. Het verbale woord na Ijoü-tjoü-du is wederom als

deelwoord te beschouwen, dit is niet alleen op te maken uit de relatieve

kracht, die in het woord ligt, maar ook uit een zin als : tjoü-tjoü-du mabatu-na

parenta mafasu-na ede kahina-n, alwie de bevelen zijner hartstochten opvolgt,

wordt door hem, d. i. den Duivel, bedrogen (86.5), waarin tjoü-tjoü-du niet

vooropgeplaatst is, maar het grammatisch subject van kahina moet zijn, zoo-

dat mabatu-na niets anders dan een deelwoord zijn kan. Ook in een zin

als: köne tjoü-tjoü maraho hengga nljai wati ngawa-na hengga, (als iemand)

wie ook haar vroeg de deur te openen, wilde zij niet openen (50.12),

moet maraho niet als praedicaat beschouwd worden, maar tjoü-tjoü-du is,

evenals boven au-au-du, als een absolutivum op te vatten.

Omtrent bè bè-na mpara is nog op te merken, dat het, behalve geheel en

al gelijk aan au-au-du, nog meer speciaal gebruikt wordt in de beteekenis

van «welk gedeelte ook" van iets, of «welke ook" van een bepaald aantal,

bijv. di ai saramba ntuu kai ba oi bè-bè-n mpara sarumbu, op het oogenblik

dat het water voor het eerst in aanraking komt met welk gedeelte ook van

het lichaam (10.7); watja tuta, bè-bè-n mpara tuta. het hoofd, welk gedeelte

van het hoofd ook, wasschen (11.15); bè-bè-na mpara huruf mawdru mbuwa

ede, welke ook van de acht letters (12.10). Voorts heeft ditzelfde woord

soms dit eigenaardige, dat een deelwoord, of vorm met ndai, wat een volgend

subst. bepaalt, niet achter dit, maar onmiddelijk op bè-bè-na mpara volgt,
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bijv. ake loi doü masupu, bè-bè-na mpara ndei loi kat supu, dit is een genees-

middel voor zieken, welke ook de daarmede te genezen ziekte zij (4.11),

bè-bè-na mpara nde rai kai-na oi matolu mbuwa pdhu ede, op welke der drie

soorten vocht men ook gesteld is (4.26). In bè-bè-na mpara mamai deï

maupa mbuwa pdhu ede, welke van deze vier gedaanten ook kome (3.26),

wordt het subst. nog door eene praep. ingeleid. Men bezigt echter ook de

gewone constructie, bijv. bè-bè-na mpara wakatu mai kai-na, op welke waqtu

hij ook kome (ibid. reg. 25).

Deze onbepaalde voornw. worden ook gebezigd in indirecte vragen, bijv.

mbuda isi mada-mu nggömi neè da èda kai-mu katantu au-au-du mawdra di

ade pöo ede, zijt gij blind om niet zeker te kunnen zien wat er in dat stuk

bamboe was? (24.31). Hierbij is de volgende zin te vergelijken: maai ake

taho-ra ba lao-ta tiyo ai-nai-n bè-tji mataho ndai lampa kai-ta, nu moest gij

maar gaan zien welke dag goed voor u is om op reis te gaan (75.40—41).

Hierin is bè-tji waarschijnlijk als onbepaald voornw. «welke ook", te beschouwen,

zoodat bè-tji mataho, welke ook de goede (dag) zij, als appositie staat bij ai-nai-n,

het direct object van tiyo, dus dezelfde constructie als in het boven aangehaalde

watja Ma, bè-bè-na mpara tuta. Anders is de plaats van bè-tji onverklaarbaar,

dewijl het in directe vragen steeds praedicaat is, vgl. § 223. Zie ook § 262.

§ 225. Ons onbep. voornw. *men" kan weergegeven worden door doü, meestal

evenwel bezigt men het voornw. van den derden persoon in verkorten vorm

:

na (vgl. § 228) of wel de constructie bedoeld in § 231.

»Het" en »er" worden, evenals in de verwante talen, niet uitgedrukt,

dewijl men zegt voor «er was een vorst", »een vorst was", enz. Slaat » het"

als subject op een geheelen zin, dan wordt het door na weergegeven, bijv.

nggdra na-ndede-sa, als het aldus is (bijv. 60.15); vgl. § 257. «Iemand"

als grammatisch subject, kan door de constructie met wdra mpara, hetzij al

dan niet gevolgd door doü, uitgedrukt worden, vgl. § 109. Somtijds, kan

het ook door tjoü-tjoü-du weergegeven worden, vgl. de voorbeelden onder de

vorige §. In andere naamvallen en na praepositie's is het door doü weer

te geven. «Niemand" is op dezelfde wijze als «iemand", maar met de

ontkenning, weer te geven. «Iets" kan door de constructie met wdra mpara

worden uitgedrukt, vgl. § 109, soms ook door au-au, vgl. de voorgaande §
of wel door sa-ori pdhu of meest met verdubbeling sa-ori-ori pdhu, bijv.

na-karawi-ku masaori-ori pdhu karawi-na ede enz., hij (men) doet iets, wat

hij (men) te verrichten heeft, enz. (8.24—25); wodja ra samba-n

nggdra ku-bade-s sa-ori-ori pdhu, verdoemd mag ik zijn indien ik

(er) iets (van) weet (24.16—17). Dikwijls wordt deze uitdrukking ook na wdra

mpara gebezigd, ook na praepositie's kan zij voorkomen: di masaori-ori

pdhu, in iets (6.5. v. o.). Ook wordt pdhu wel weggelaten: kai masaori-ori,

met iets (11.5). Ook treft men sa-ori-ori pdhu wel na au-au-du aan, bijv.

7.39, 8.38. «Niets" is «iets" met de ontkenning.
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Als onbep. voornw. is voorts nog hanu, het Mal. Jav. anu te betrachten.

Het wordt ook na het voornw. van den tweeden persoon gebezigd: nggömt

hanu-e, gij, wie gij ook zijt! (6.2).

§ 226. Een betrekkelijk voornw. bezit het Bim. niet; eene relatieve zinsnede, waarin

zulk een voornw. den agens zou moeten vervullen, wordt weergegeven door

een actief deelwoord of den actieven vorm met ndai; zulk eene, waarin het

rechtstreeksch object zoude zijn, door de passieve deelwoorden of den passieven

vorm met ndai. Relatieve zinnen, waarin het in den datief of na eene

praepositie zoude moeten voorkomen, worden weergegeven door de passieve

deelwoorden of den passieven vorm met ndai, afgeleid van een met kai of labo

samengesteld werkwoord; zulke waarin het als genitief zoude voorkomen,

zoo men geen andere zinswending bezigt, door eene bezittelijke samenstelling.

«Degene, hetgene" kunnen, zoo zij een geheel algemeenen zin hebben door

tjoü-tjoü-du of au-au-du worden weergegeven. Anders kunnen zij door de

actieve of passieve vormen met ndai worden uitgedrukt (vgl. § 166) in de

gevallen, waarin deze vormen bruikbaar zijn, of door het als subst. gebezigde

deelw. met raa; voor «degene" bezigt men echter ook dan meestal doü met

de relatieve zinsnede als deelwoord, enz. Valt er geen nadruk op deze

woorden, dan worden zij uitgedrukt door subst. als doü, mensch ; rawi,

werk; parakdra, zaak; palm, soort, gedaante; enz. met volgend deelwoord

«Zoodanig, dusdanig, zulk" worden uitgedrukt door het deelwoord van

ndake en ndède, dikwijls gevolgd door het correspondeerende aanwijz.

voornw.: supu mandake ake, eene dusdanige ziekte (60,39); na-èda-ku rawi

mandede ede, toen zij dit zoodanige werk zag, (toen zij zag, wat er gebeurde,

72.11); nlika na-èda mpara pahu öha ro uta mandede ede, toen hij zag «het

zoodanige uiterlijk van de rijst en toespijs" (dat de rijst en toespijzen er

zoodanig uitzagen, of: hoe de rijst en toespijzen er uitzagen, 43.19). Ook

kan ndake of ndede eene bezittelijke samenstelling met pdhu vormen, bijv.

30.31. Soms vormt ndede ook eene samenstelling met het bepaalde subst.

bijv. ba supu ndede-n, om eene dergelijke reden (14,21. v. o). Ook als

subject met den nadruk kunnen deze woorden optreden : kapo mandede ede ndai

weha-ta, enz., het zoodanige nu moet gij nemen; enz. (97.13, vgl. § 260).

Aanm. Het Kölosch heeft volgende afwijkende woorden en vormen : haü (voor ahu) = Bim. nahu,

als meervoud is opgegeven hau döho (Bim. ita), doch als genitief heb ik steeds ia aangetroffen;

hami = Bim. ndmi; heu (uit kau) = Bim. nggómi; iya = Bim. siya; bae-ku (-mu, -na, enz.),

— Bim. ndai-ku {-mu, -na, enz.) zoowel in de beteekenis van »ik zelve", enz. als in de

beleekenis van .ik", enz.; luwu (vgl. Mal. tubuh) = Bim. weki, bijv. peso tuwu Bim. peso

weki: angi blijft in het Kölosch, bijv. ndadi pala angi-n nangi (= Bim. labo) ina-n, vervolgens

herkenden zij en hunne moeder elkander (111.12); mi = Bim. ake; ène = Bim. ede, apa=-
Bim. au, apa-te = au-du, bijv. apa-te nanga (Bim. nggdhï) ku-batu kena (= Bim. mena),

wat gij ook zegt, zal ik opvolgen (110 20); seï = Bim. tjoü.
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HET WEERWOORD.

§ 227. Naar den vorm kunnen de werkwoorden in het Bira. onderscheiden worden

in stamwoordelijke als lao, gaan (waartoe thans ook te rekenen zijn vormen

als tahengga, enz., vgl. § 150, vlg.); in afgeleide met het prefix ka, vgl.

§ 34, vlg.; in samengestelde met kai, vgl. § 115, vlg., labo, vgl. § 141 of

weya, vgl. § 142, vlg. of eenig ander woord, vgl. § 159, vlg.

Naar de beteekenis zijn zij te verdeelen in transitieve en intransitieve

(waarbij ook de kwalificatieve behooren). Dit verschil in beteekenis heeft

ook in vele gevallen verschil in de behandeling ten gevolge.

Een werkwoord kan voorkomen als verbum finitum, als deelwoord en als

verbaal subst.

Vormelijk drukt het Bim. in het finiet werkwoord twee tijden uit. Door

den eenen wordt de handeling als nog niet voltooid aangeduid, onverschillig

of zij reeds begonnen is of niet, terwijl tevens het onvoltooide der handeling

hetzij absoluut, hetzij ten opzichte eener andere handeling kan zijn, dien-

tengevolge hebben wij dezen tijd weer te geven door onzen tegenwoordigen

tijd of toekomenden tijd, of wel door onzen onvoltooid verleden tijd, (ook

als historische tijd). De tweede geeft te kennen, dat de handeling voltooid

is, en is door ons met ons perfectum, plusquamperfectum of futurum

exactum weer te geven (vgl. § 240). Evenals bij het finiete werkwoord

heeft men ook bij de deelwoorden en de verbale subst. vormen, welk dit

verschil in tijd uitdrukken. Men kan deze tijden met de namen imperfectum

en praeteritum of perfectum onderscheiden. Soms wordt de eerste tijd nog

nader door bijwoorden als: maai ake, nu; peya (voor het futurum) aangeduid,

vgl. § 264. Als een soort deelwoord te betrachten zijn nog de actieve en

passieve vormen met ndai in hunne eigenlijke beteekenis, waarnaast een

overeenkomstig verbaal subst. staat. Over de deelwoorden vergelijke men

de hoofdstukken over ma, raa, waü en ndai; voor de verbale subst. dezelfde

en voorts § 243; vlg.

§ 228. De aantoonende wijs van het imperfectum wordt gevormd door de pers.

voornw. in den verkorten vorm te plaatsen voor het verbale subst. (d. i.

het woord in den vorm, waarvan het thans als grondwoord te beschouwen

is of wel dit woord, voorafgegaan door ka of gevolgd door het element

waarmede het samengesteld is), het doet hierbij niets ter zake of de beteekenis

van het werkwoord eene transitieve of intransitieve is. Meestal wordt het

werkwoord in den indicatief gevolgd door een der nadrukswoordjes ra, du,

ku, mpara of mpudu, verschil in beteekenis veroorzaken deze woorden volstrekt

niet, alleen bestaat er verschil in gebruik, naar gelang van de transitieve,

intransitieve of kwalificatieve beteekenis van het werkwoord, waarover men

nader zie § 270. Intransitieve werkwoorden komen wel eens zonder

nadrukswoord voor; heeft het werkwoord daarentegen transitieve beteekenis,
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dan schijnt het in den indicatief altijd van een nadrukswoord voorzien te

moeten worden, tenzij het gevolgd wordt door mpa, dat eigenlijk «slechts,

maar" beteekent, maar dikwijls ook geen eigen beteekenis meer heeft, vgl.

§ 265. üe nadrukswoorden vervallen voor het vraagpartikel ro. Komt

aan het begin van eene zinsnede nggdra (indien) te staan, dan worden

bovengenoemde nadrukswoorden vervangen door sa of sara, welke ook de

beteekenis van het werkwoord zij, vgl. § 270. In de eerste plaats is omtrent

het finiete werkwoord op te merken, dat de verbinding van het pers. voornw.

en het handeling- aanduidend woord vrij innig is, waardoor hel Bim.

werkwoord meer het onze nadert, dan dat het geval is met de werkwoordelijke

vormen der overige westelijke M. P. talen. De derde persoon bijv. van

lao is na-lao-(ra, enz.), hij (zij. het) gaat (ging, of zal gaan) of zij gaan,

enz., dit na blijft echter ook, wanneer een subst. als subject optreedt, »de

vorst gaat" luidt dus na-lao-ra ruma-t; nu kan men, althans in de tegen-

woordige taal, wel is waar ook zeggen: lao-ra ruma-t, vgl. § 231, maar het

is duidelijk, dat in dit geval na als verzwegen te beschouwen is, indien de

vorm zonder na toch als de eigenlijke aan te merken was, dan zoude daar,

waar na gebezigd wordt vanzelf de agens met eenigen nadruk op den

voorgrond gesteld worden, en dit is nu geenszins het geval. Ook is nu nog

het weglaten van na, zelfs bij het spreken, uitzondering, meestal wordt het

uitgedrukt.

In de tweede plaats is op te merken, dat het Bim. door middel van een

finiet werkw. geen actief of passief kan onderscheiden. Een eenvoudig passief

zonder dat tevens de agens genoemd wordt, als bijv. »ik wordt geslagen",

kan in het Bim. eigenlijk niet uitgedrukt worden ; wel kan men, gelijk in

het hoofdstuk over ndai aangetoond is, met nadruk op »ik", zeggen: nahu

ndai lambo, ik hen het, die geslagen wordt, waarbij dan de agens genoemd

of verzwegen kan worden, doch zonder nadruk op het lijdend subject is dit

onmogelijk. Nu en dan kan, wat wij door zulk een eenvoudig passief

uitdrukken, in het Bim. door een intransitivum worden weergegeven, zoo

kan bijv. een Bim. nggdra na-iha-sa (15.7) door ons vertaald worden met

«indien het geschonden wordt", terwijl «schenden" kaïha is, dit hangt

natuurlijk van de beteekenis van het werkwoord af. In het algemeen moet

dus de agens vermeld worden, maar ook dan kan het Bim. geen onderscheid

maken tusschen zinnen als «ik wordt door hem geslagen" en «hij slaat mij"

zonder tevens bijzonder nadruk op »ik" te leggen bij de eerste wijze

van uitdrukken, in welk geval geen finiet werkwoord, maar de passieve vorm

met ndai te bezigen is ; zonder nadruk zegt men in het Bim. steeds na-lambo-

ra (enz.) nahu. Treedt een subst. zelve als agens op bij een Iransitief werkwoord,

zonder dat er bijzondere nadruk op valt, zoodat het op de gewone plaats

achter hel praedicaat staat, dan krijgt het werkwoord wederom na voor

zich, maar het subst. moet, met eenige later te vermelden uitzonderingen,
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steeds ingeleid worden door de praepositie ba, waardoor evenzeer een subst.

als agens bij de passieve deelwoorden wordt ingeleid, dus bijv. na-lambo-(ra

enz.) nahu ba doü, wat wij, naar omstandigheden, kunnen vertalen door »ik

wordt door een mensch geslagen" of door »een mensch slaat mij". (Zie

ook de Aanm.).

Wanneer de voornaamwoorden, waarvan geen verkorte vormen bestaan,

gebezigd moeten worden, staan zij na het praedicaat, waarbij zij, zoo dit

transitief is, door ba moeten ingeleid worden, terwijl voor het verbale woord

naar omstandigheden hu, mu, ta of na gebezigd moet worden, dus: ku-lao-ra

nami (lamada, lamada döho of ndai-ku); ta-lao-ra ndai-ta; mu-lao-ra ndai-mu;

ta-lao-ra Ha ruma-ku ; na-lao-ra sa-mena-na siyadera ede; ku-lambo-ra ba nami

(ba lamada, ba lamada döho, ba ndai-ku); ta-lambo-ra ba ndai-ta; mu-lambo-ra

ba ndai-mu of ndai döho-mu; ta-lambo-ra ba ita ruma-ku, na-lambo-ra ba

sa-mena-na siyadera ede. Dikwijls echter bezigt men in de iiniete vormen

eenvoudig hu in plaats van hu — (ba) lamada, ku — (ba) ndai-ku, enz.

In het voorbijgaan is hier nog op te merken, dat de agens ook, zoo er

nadruk op valt, buiten het verband van den zin vooraangeplaatst kan worden,

bijv. doü ede na-lao-ra, wat wij letterlijk kunnen vertalen met: (wat betreft)

dien mensch, hij ging, maar bij ons gewoonlijk alleen door het redeaccent

onderscheiden wordt van een zin, die weergeeft wat het Bim. uitdrukt door

na-lao-ra doü ede. Dewijl zulk een vooropgeplaatste agens buiten het verband

van den zin staat, wordt hij voor transitieven niet door ba ingeleid, dus:

doü ede na-lambo-ra nahu; nggèmi mu-lambo-ra nahu, enz. Voorb. ku-kapöro

waüni, ik ben zeker toornig (27.27); nahu ku-hengge-ku, ik ben koortsig,

ik heb de koorts (52.7); mai ka-ra ndede-n nahu ku-ntoi, want [wat mij

betreft] ik ben klein (38.15); ku-made-ra, wali sara kast ade nggömi, ik sterf,

zoo gij geen medelijden hebt (36.41); ku-lampa mpa kèse-kèse-ku, ik zal maar

alleen op weg gaan (76 8); nggdra ku-maru-sa awa fuu mangge, enz., indien

ik (ga) slapen onder de tamarinde, enz. (41.9); ku-sakasi-ku wati wdra-na

ruma makalai, enz., ik betuig, dat er geen andere heer is, enz. (7.41)

;

nai-sa ku-lemba-ku sa-mena-na mawdra ede, morgen zal ik alles wat er is,

mededragen (18.11); nggdra na-ntjihi-ntjau-sa tjoi-na, hu-landa mpa, als de

(geboden) prijs billijk is, zal ik (het) verkoopen (53.3—4); bune-hu da-hdri

hai nahu, ku-èda-ku nasi enz., hoe zoude ik niet lachen, terwijl ik vogels

zag, enz. (59.37—38) ; nggdra ku-landa-sa, tjoi-na ede ku-weli kai-du mbeè

siwe, als ik (de melk) verkoop, zal ik voor de opbrengst daarvan eene geit

koopen (80.8. v. o.) ; nggdra ta-lewa-sa di ade rasa-ta, enz. indien wij in ons

land strijden, enz. (79.3); bune santika ra-neè-n ede ku-tarima weya-du ba

nami döho ake, wat zijn wil betreft, wij onderwerpen ons daaraan (78.42) :

ta-lao raho tja-pu sa-panta labo doü maweli-n ede, ku-neè-hu èda ba lamada,

ga eens een ruiker aan de lieden, die ze gekocht hebben, vragen, (want) ik

wensch (ze) te zien (72.1); au-du parenta ita ruma-ku ku-suu-ku ba lamada,
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Wat u ook beveelt, neem ik op mij (48.25); ku-lao ngüpa-ku ba ndai-ku, ik

zal zelf gaan zoeken (32.22); mu-made-ra ba nahu, gij zult door mij sterven

(65.42); ai ake mu-kapöro pala, nu zijt gij toch boos (27.28); mu-metji

pöda pala nggömi labo nahu, gij bemint mij wel zeer (45.24) ; mu-rumpa-sa,

ai~na hèko-mu bente, als gij aanvalt, omsingel dan de benteng niet (12.6. v. o.);

na-dula dja-ra di uma-na, hij keerde ook naar huis terug (18 35); nggdra

na-made-sa ro na-iha-sa, indien het (dier) sterft of bederft (15.7); nggdra

na-nae-sa supu-na, indien de ziekte hevig is (4.22) ; na-sawai poda-ku karöku

tjilaka ede, die ongelukkige vlieg is wel slecht (73.19); na-mai dja-ra sa-buwa

karöku, daar kwam ook eene vlieg (73.10) ; waü mpara Ijumpu tunti, na-kaluu-

du sa-buwa sinlji di ade bunga ede, nadat hij geschreven had, deed hij een

ring in die bloemen (72.32); ntika na-èda mpara ba la Dadju mai doü mambölo.,

enz., toen Dadju de menigte zag komen, enz. (19.27); ndadi sa-mena-mena-na

raa-nuntu duwa-na ede na-ringa mena-ku ba ina-na, zoodat al wat deze beiden

verhaald hadden door hunne moeder gehoord werd (60.2) ; makento mpara

ba ede wei pande na-kaweï-du ba kali, daarna huwde de opperpriester de

timmermansvrouw (52.37); ro mandede wali mpa sa-mena-na ana sangadji

na-tjuwa-tjuwa kina-du bae ade-na, en zoo ook wendde elk der prinsen zijne

kunde aan (79.17—18).

Uit bovenstaande voorbeelden is te zien, dat het Bira. de finiete vormen

bezigt in hoofd- en nevenzinnen, in vragende of uilroepingszinnen, kortom

overal waar de taal niet het gebruik van het verbaal subst. of van de actieve

of passieve vormen met ndai eischt; over- de verhouding van deze laatste

tot een met nadruk vooropgeplaatslen agens (of object) met volgenden finieten

zin, vgl. § 258.

Aanm. De agens, zoo deze een volledig voornw. of subst. is, wordt na de finiete vormen geheel op

dezelfde wijze uitgedrukt als na de verbale subst., bijv. ba supu lao-ku en ba supu lao

nahu; ba supu lao-(na) doü; ba supu lambo-ku en ba supu lambo ba nahu; ba supu

lambo-ra ba doü. Na alle verbale subst. nu staat de agens in den genitief, terwijl de

genitiefvorm der pers. voornw. als zoodanig kan optreden. Dewijl nu ook in de verwante

talen het woord, dat de handeling aanduidt, zoo het door de verkorte voornw. wordt voor-

afgegaan, in den vorm van het verbale subst. optreedt, kunnen de finiete vormen wel niet

anders beschouwd worden, dan als oorspronkelijk verbale subst. te zijn. Hierbij is nog op

te merken, dat vooreerst woorden als neè, willen ; nngdhi, zeggen, ook thans nog, zonder verschil

van beteekenis, hetzij als finiet werkwoord, hetzij als verbaal subst. worden gebezigd (vgl.

§ 251). Bij andere werkwoorden geschiedt dit, in de gewone taal, gewoonlijk alleen in

bepaalde gevallen, maar in gedichten ziet men vooral voor den derden persoon dikwijls het

verbaal subst. gebezigd voor het finiete werkwoord, ook in een hoofdzin, vgl. § 252. Nu
is dit gebruik juist niet dichterlijk te noemen, ook bij het gewone spreken, vooral wanneer

men verhaalt, wordt dikwijls gebruik gemaakt van het verbale subst. (vgl. hel Kölosche

verhaal onder N°. XIV der teksten), maar dit wordt als minder net, boersch of hoe men
het noemen wil, beschouwd. Er bestaat dus niet het minste bezwaar om aan te nemen,

dat de finiete vormen oorspronkelijk de waarde van een subst. hebben gehad. Indien dit

zoo is, dan kunnen de voorgehechte voornw. oorspronkelijk ook niet anders dan genitieven

geweest zijn, (vgl. Brandes, over de genitief-constructie in de «Bijdrage tol de vergelijkende

Klankl." pag. 20, volg.). Oorspronkelijk moet dus een vorm als na-lao-ra doü gelijk gesteld
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worden met lao-na doü, terwijl de vorm lao doü met verzwijging van na zijne wedergade

vindt in lao-ra doü (vgl. § 231), zoo ook na-lambo-ra ba doü en lambo-ra ba doü met

lambo-na ba doü en lambo ba doü; ku-lambo-ra ba nami met lambo-ku ba nami. Men

vergelijke hierbij een vorm als het Bat. hu-buwat hami. De verbinding van het verkorte

voornw. met een intransitivum is in de meeste der meer bekende talen niet gebruikelijk,

wel echter in het Mak. en Bug., maar ook daar niet op dezelfde wijze als in het Bim. In

het Bug. toch zal men »hij slaapt, ik ben ziek" enz. weergeven door : matinro-i, malosa-w-d,

niet als in het Bim. door: na-maru-ra, ku-supu-ra, alleen in bepaalde gevallen zal men in

eerstgenoemde talen de met de Bim. overeenkomende constructie bezigen, dit is een der

redenen, waarom zich in deze talen nooit een volkomen finiet werkwoord ontwikkeld heeft

De verhinding van een pers. voornw. met een transitief werkwoord heeft in verschillende

talen passieve waarde, zoo als blijkt uit het gebruik van het verbale subst. met de praepositie

di, als bijv. in het Jav. en Mal. lot uitdrukking van den derden persoon; door vormen als

di buwal ho voor den tweeden persoon in het Bat. Ook in het Mak. en Bug. zijn deze

vormen dikwijls passief op te valten, bijv. in een Mak. parassangang na-pamantangi-a =
Bim. rasa nggeè kai-na ede, het land, dat hij bewoont. Maar het kan niet gezegd worden,

dat de beteekenis bepaaldelijk eene passieve moet zijn, dat dezelfde constructie ook bij intransitieven

gebezigd kan worden, bewijst reeds het tegendeel, eigenlijk geeft de vorm niets anders te

kennen, dan dat de handeling plaatsheeft, terwijl hel actieve of passieve der handeling

geheel en al in het midden gelalen wordt. Men kan ook den finieten vorm in het Bim.,

ontstaan door de verbinding van een voornw. met een transitief werkw., volstrekt niet

gelijkstellen, wat het gebruik betreft, met het zoogenaamde subjectief-passief in het Mal.,

enz. Zeker kan zulk een passief in het Bim, meestal door den tinielen vorm worden

weergegeven, maar het Bim. bezigt deze ook dikwijls, waar de verwante talen den actieven-

vorm bezigen, in een zin bijv. als het bovenaangehaalde ku-sakasi-ku wati wdra-na, enz.

zullen de genoemde talen den actieven vorm bezigen, bijv. Sund. kaula nganjahokën, jen, enz

Ook het Mak. en Bug. bezigt den vorm dikwijls op deze wijze. Het komt mij daarom beter

voor al de finiete vormen als actief te beschouwen, of ten minste niet van actief en passief

te spreken, vooral dewijl er toch geen verschillende vorm voor bestaat, en het ook niet

waarschijnlijk is dat ku-lao-ra of na-lao-ra en ku-lambo-ra of na-lambo-ra voor het taalgevoel

der Bim. zullen verschillen, terwijl ook het gebruik van ba als genitiefteeken na de eigenlijke,

verbale subst. te frequent is, om bij de finiete vormen noodzakelijk het gevoel van een

passief op te wekken. Al mogen nu de finiele vormen te verklaren zijn uit een verbaal subst.,

thans hebben zij dezelfde kracht als bij ons een werkwoord; zij kunnen dan ook nooit

gebezigd worden, waar de taal een verbaal subst. eischt, een gebruik als bijv. in het Bug.

sabd na-parannuwangi-mu (wegens zijn vertrouwen s lellen op u), waarin het verbale woord

met voorgevoegd voornw. geheel als verbaal subst. optreedt, is in het Bim. onmogelijk.

Aanm. II. Wanneer een volledig voornw. na een finieten vorm bepaald wordt door een subst. ol

deelw., zoo wordt soms deze bepaling als den eigenlijken agens beschouwd, bijv, na-ndede

mena nami siwe, zoo zijn wij vrouwen allen (32.19, het werkwoord dus in den derden

persoon). Men vergelijke ^hierbij ook volgende genitief-constructie: ndede waü-pu sdra-na

ita manggeè di duniya, dewijl nu eenmaal dus de wijze van handelen is van ons, die in

de wereld wonen (76.35). Vgl. ook v. d. Tuuk, Tob. Spraakk. § 103, Aanm. II.

§ 229. In den eersten persoon en bij het gebruik der volledige voornw. wordt

het enkel- of meervoud reeds door het pronomen aangeduid. De verkorte

voornw. van den tweeden en derden persoon zijn evenwel dezelfde voor

het enkel- en meervoud. In dat geval wordt dikwijls het meervoud aangeduid

op eene der volgende wijzen: door samenstelling met döho, bijv. nggdra

wati sara nee-na lösa, ede ampo mu-lösa döho, indien hij niet uit (het

land) wil gaan, dan eerst moet gijlieden vertrekken (55.21). Veelvuldig

wordt döho in den indicatief echter niet gebezigd. (Het kan ook bij
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transitieven voorkomen, vgl. 41.5, waar het werkwoord in substantiefvorm

staat en § 235).

Door samenstelling van het werkwoord met mena (het grondwoord van

sa-mena-na, allen), zoowel wanneer een voornw. als wanneer een subst. den

agens voorstelt, onverschillig of het meervoud reeds bij het subst. uitgedrukt

is of niet; ndadi na-lösa mem-ra binata matoi-toi, zoodat de diertjes uit

(te voorschijn) kwamen (69.11); na-ex mena dja-ra mada-na, hunne oogen

(zij) worden ook slaperig (41.5); na-wara mêna sa-mena-na raio-rato, (de prinsen

waren er (49.5). Bij transitieven duidt mena gewoonlijk het meervoud van

het object aan, vgl. § 265.

Ook de samenstelling van Ijuwa of tjuwa-tjuwa met een verbaal woord,

zoowel van transitieve als van instransitieve beteekenis (in het laatste geval

nog dikwijls met mena verbonden), geeft meermalen een meervoud te kennen,

vgl. § 207.

Dikwijls echter en vooral bij transitieven wordt het enkel- of meervoud

niet vormelijk aangeduid en kan het alleen uit het verband opgemaakt

worden. Voorbeelden zijn in de teksten passim te vinden.

230. Niet zelden worden de volledige pers. voornw. nahu, nggömi en ita, na het

finiet werkw. te gelijk met hunnen verkorten vorm gebezigd; zoo het

werkwoord transitief is, ingeleid door ba. Dit geschiedt niet om den nadruk

op het voornw. te leggen, hiertoe bezit het Bim. reeds twee constructie's

met vooropplaatsing van het volledige voornw., terwijl het hier op de

gewone plaats van den agens staat, zoodat er geen of althans weinig

nadruk op valt. Het gebruik der volledige voornw. in dit geval komt overeen

met hun gebruik als genitief, in plaats van den verkorten vorm zonder

bijzonderen nadruk, vgl. § 209. Wanneer bijv. in een zin een finiet werkwoord

in den eersten persoon en een volledig voornw. van den tweeden persoon

als direct of indirect object voorkomt, of omgekeerd, zal men gewoonlijk

den agens èn door het verkorte èn door het volledig voornw. uitdrukken.

Zoo ook, wanneer van twee verbonden zinnen de agens verschillend is

(gewoonlijk zoo de eerste en tweede persoon, zeldzamer zoo de eerste of

tweede persoon en de derde tegenover elkander staan), zonder dat nochthans

eene eigenlijke tegenstelling in den zin ligt. In dat geval kan in beide of,

gelijk meestal, in een der verbonden zinnen een volledig voornw. gebezigd

worden. Maar evenmin als bij het gebruik der volledige voornw. als genitief,

zijn dit vaste regels, noodzakelijk is het bezigen der volledige voornw.

in bovenstaande gevallen niet, terwijl men ze daarentegen ook wel eens

aantreft, waar moeielijk een reden voor hun gebruik te vinden is. Voorb.

mu-metji pöda pala nggömi labo nahu, gij bemint mij dan wel zeer! (45.24);

nde pala kombi nggömi mu-lampa ntjubu rongga di wombo-wombo hadju,

ndadi ku-mabu-ra nahu bata ba hadju ede, maar wellicht zult gij onder de

boomen doorkruipen en dan zal ik » vallen, geraakt door die booraen"
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(afgeworpen worden door die boomen, 38.17— 18); ndake-ku matangdra kai

nika bali: ku-mama waü nahu, ndadi rafa-ku ede ao-ku ba nggömi, aldus is

dat, wat het onderhandsche huwelijk heet: eerst kauw ik betel, en die

betelpruim van mij moet gij aannemen (41.25—26); köne bune santika

makalai-lai wdli ra-nee nggömi ku-mbeï-ku ba nahu, zelfs andere dingen, die

ook door u begeerd worden, zal ik (u) geven (48.29); mu-nggeè mpara

dei sorga maawa nganto, mu-ndasa du ba nggömi sorga makobo, gij zult wonen

in »een hemel, wiens rand onder is" (in den laagsten hemel), gij zult een

ledigen hemel bewonen (85.1); nggdra wati sara dula sama-ku labo ana siwe-mu,

ku-hade kampoi-ku ba nahu, indien ik niet te zamen met uwe dochter

terugga, dood ik (u) allen (6a nahu hier gebezigd, dewijl nggömi, hoewel

niet uitgedrukt, doch in de gedachte ligt, 51.1

—

2); köne pöda mpowa na-dula,

wati sara waa-na nasi manlau djenggo, ku-hade ntene-ku ba nahu, al keert hij

ook terug, indien hij geen vogel met een baard medebrengt, dood ik hem

toch (48.9— 10). Gelijk vanzelf spreekt, worden in de bovengenoemde

gevallen ook lamada, enz. meestal uitgedrukt. Het voornw. van den derden

persoon daarentegen wordt uiterst zelden op deze wijze gebezigd. Een

voorbeeld levert 75.20: na-eda-ku ita marindi mada, na-mai wdli-ra siya

makalingango, zij (de vlieg) ziet dat gij «duister van oogen zijt" (niet goed

zien kunt) en nu komt zij wederom hinderen. Op te merken is hierbij,

dat niet in den zin, waarin het volledige voornw. ita voorkomt, maar in den

daarmede verbondene, die denzelfden agens heeft, siya gebezigd wordt, vgl.

41.16— 17: mai ka-ra ndede-n mu-waü-ra karinga namidöho: tampuu-mpuu-na

mu-nggdhi ba nggömi, enz., dewijl gij ons voor den gek hebt gehouden,

(want) ten eerste zeidet gij, enz. Een ander voorbeeld geeft 15.11: indo

kapo na-raho kangampu siya mantjara ede, dan vrage de schuldige vergiffenis.

(Het is duidelijk, dat, wanneer eene bepaling van het voornw. te vermelden

is, steeds de volledige vorm moet gebezigd worden, toevallig ontbreken

voorbeelden, waarin de overige voornw. op deze wijze bepaald zijn, in de

teksten). Een derde voorbeeld levert 44.7—8: nggdhi nahu ta'i doü, na-nggdhi-

ku ba siya tal lako, ik zeide, dat het menschendrek was, hij (echter) zeide,

dat het hondendrek was. (Hier valt zeker wel nadruk op siya, vgl. ook

42.52, nggdhi nahu nggdhi siya. Ware hier het voornw. van den tweeden

persoon te gebruiken geweest, dan had men waarschijnlijk gezegd: nggömi

mu-nggdhi-ku, met het voornw. van den derden persoon echter schijnt deze

constructie minder in gebruik te zijn, zij is mij althans nergens voorgekomen,

en daar het volledige voornw., al is het achteraan geplaatst, te zamen met

den verkorten vorm toch allicht eenigen nadruk geeft, vooral het zeldzaam

gebezigde siya, is het niet onverklaarbaar dat deze constructie in de plaats

kan treden van die met het vooropgeplaatste voornw.).

Hier volgen nog eenige parallelplaatsen, waaruit te zien is dat het hier

besproken gebruik der volledige voornw. nooit noodzakelijk is : nggdra na-luu
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wdli sara nai-sa, ku-waa mena-ku ba nahu, als zij morgen wederom (in mijn

net) binnengaan, zal ik ze allen medebrengen (18.21, vgl. nggdra na-luu

wdli sara nai-sa, ku-lemba-ku sa-mena-mena-na mawdra ede, 18.11); mai ka-ra

ndede-n mu-waü-ra karingu nami döho, tampuu-mpuu-na mu-nggdhi-ku ba

nggömi mböto ntau ro wdra-mu di ade peti nae, enz., want gij hebt ons allen

voor den gek gehouden, ten eerste zeidet gij, dat er vele schatten in die

groote kist waren, enz. (41.16—17, vgl. mu-waü-du kampula-mpula nami

döho ake, mu-nggdhi-ku mböto ntau ro wdra-m di ade peti nae, 39.39—40).

231. Gelijk reeds te voren opgemerkt is, kan het verkorte voornw. in de finiele

vormen soms verzwegen worden.

I. Dat kan in de eerste plaats geschieden in den derden persoon, zoowel

bij een intransitief als transitief werkwoord, wanneer een subst. als agens

optreedt en na het praedicaat staat, en in den eersten of tweeden persoon,

wanneer uit beleefdheid lamada, ndai-ku, enz. na het praedicaat staan

(daarentegen wordt ku, voor zooverre mij bekend is, nooit verzwegen zoo

nami na het praedicaat staat, ook worden de verkorte voornw. nooit verzwegen

bij het in de vorige § vermelde gebruik der volledige voornw.). Voorb.

dula mena-ra rato labo doü labo-na. nggeè mpara la Kalai kèse-kèse-na, de

prins en zijne volgelingen gingen naar huis, en Kalai bleef alleen (22.27,

vgl. ede-mpara dula-na la Kalai di uma-na, na-nggeè-ra ana sangadji ede kèse-

kèse-na di sera, daarop keerde Kalai naar huis terug en de vorstenzoon

bleef alleen in het woud, 23.2); ntoi rongga-mu-ro, »is al lang uwe komst"

(zijt gij al lang aangekomen? 75.18, vgl. na-ntoi-ra supu-mu-ro, zijt gij al

lang ziek geweest? 59.24); pöda mena nggdhi ndai-mu, ana-e, »waar zijn

uwe woorden" (gij hebt gelijk) mijn kind (51.6, vgl. na-pöda mena nggdhi

ita de, wai' 51.13); kasi-ra ade-ta, wai-e mainga lamada, »uw hart heeft

medelijden" (gij zijt wel goed), moedertje, om mij te helpen (51.33); ndadi

kandadi-du ba ruma-ta ama-ra-duwa, de vorst maakte (hem) vervolgens ama-

ra-duwa (58.2, vgl. na-kandadi-ku ba ruma-ta djuru kuntji, ibid. reg. 4)

;

na-neè sara ngdha, pao weya-ku ba doü, indien hij wilde eten, gaf men het

hem in den mond (58.14); bune mpara pdhu-na sarae, hina sara ba oi, enz.,

wat is zand, als water het aanraakt, enz. (22.17); ra-oro ba oi, antjo kaneè-du

ba balumba, nadat het water (den schedel) medegevoerd had, wierpen de golven

hem op het strand (58.17); au-du parenta ita ruma-ku suu-du ba lamada

döho, wat u beveelt, nemen wij op ons (60.22, vgl. ku-suu-ku ba lamada,

48.23) ; ndadi katjai-du ba lamada döho lalehe rasa ro dana, zoodat wij

meenden, dat er was een onheil van het land (dat een onheil het land

getroffen had, 21.4).

Uit de vergelijking der verschillende voorbeelden blijkt voldoende, dat het

verzwijgen van het verkorte voornw. geen verandering in de beteekenis

medebrengt.

Een intransitief werkwoord kan ook nog zonder nadrukswoord aangetroffen

TEBH. BAT. GEK. XVHtt. 19
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worden, bijv. ede-ra lao ou kai, mai tote-kadju, daarop gingen zij (den vogel

tote-kadju) roepen en deze kwam (20.32, de parallelplaatsen hebben mai-ra,

ibid. reg. 36 en mai mpudu, ibid. reg. 40); wdra-wdra ruwa-n doü mampinga

sa-uma-uma, mpinga ama-n mpinga ina-n, mpinga ana-n, er was eens iemand,

die met zijn geheele huis doof was, doof was de vader, doof was de moeder,

doof was het kind (17.6); nggdra mu-teka-si, made ana-m, mu-londo-si, made

ina-m mu-midi mboha-si, made ndai-mu, als gij opklimt, sterft uw vader ; daalt

gij af, dan sterft uwe moeder; blijft gij in het midden, dan sterft gijzelve

(21.24 en 23. v. o.). Nu verschilt het werkwoord in deze zinnen volstrekt

niet in vorm van het verbale subsi., ook kan niet gezegd worden dat een

verbaal subst. in deze zinnen niet gebruikt zou kunnen worden (vgl. § 252)

alleen slechts, dat hier een finiet werkwoord het gebruikelijkst zoude zijn.

Men kan deze vormen dus ook als werkelijke verbale subst. opvatten. Van

werkwoorden van transitieve beteekenis, zonder voorgevoegd verkort voornw.

en zonder nadrukswoord, is mij geen voorbeeld bekend, dat niet zeker als

verbaal subst. op te vatten is.

Nogmaals zij hier opgemerkt, dat het verzwijgen van het verkorte voornw.,

op deze wijze hier vermeld, altijd nog eene uitzondering is. Bij transitieven

heeft het zeer zelden plaats, bij intransitieven echter meer. In sommige veel

voorkomende uitdrukkingen is de weglating regel, bijv. taho weki-na (zie de

teksten passim), lett. het lichaam er van is goed, (mooi), v. d. het is schoon,

het is goed, goed!. Ook wdra (zijn) komt meestal zonder voornw. en

nadrukswoord voor, bijv. wdra sa-buwa sangadji, er was een vorst (55.5);

wdra tolu-n ana mone-n, er waren drie zoons van haar (zij had drie zoons,

26.8. v. o.); wdra ana siwe-ta-ro, hebt gij eene dochter ? (43.36); na-hengga-ku

padju-na, kombi wdra sawa ro meti, enz., hij stak zijn zonnescherm op,

(dewijl) er wellicht slangen of schorpioenen zouden zijn, enz. (44.12). Men

treft echter ook aan: wdra-dja-ra ana-mu-ro, hebt gij ook kinderen? (50.38);

na-wdra-pa doü, zijn er nog menschen? (74.22); na-wdra-ra katjihi-na, hij

heeft oordeel des onderscheids (11.3); vgl. ook § 240, vlg.

II. Bij een intransitivum kan het voornw. van den derden persoon

verzwegen worden, zoo een subst. als subject vooraangeplaatst is, bijv. ndadi

wawi ede na-made-ra ro doü ede made dja-ra, het zwijn stierf derhalve, en

de man stierf ook (81.15); ndadi ruma-t lao luu-ra di ade nggdro dobu,

daarop ging de vorst in de rietaanplanting (26.7). Bij werkwoorden van

transitieve beteekenis, kan in dit geval het verzwijgen van het voornw. niet

plaats hebben.

III. Wanneer twee of meer volzinnen, die te zamen een samengestelden

volzin vormen den agens gemeen hebben, kan het verkorte voornw. in de

tweede en volgende zinsneden verzwegen worden. De in de eerste zinsnede

uitgedrukte agens kan zoowel een subst. als een pers. voornw. zijn, het is

niet noodzakelijk dat hij tevens grammatisch subject zij. De verschillende
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zinsneden kunnen of eenvoudig neven elkander gesteld zijn, of door de

conjunctie's ro, ampo of ndadi verbonden zijn. Voorb. ede-ra tuu kai-na, lao

karinga-ku wei-na ro ana-na, enz., daarop stond hij op »en ging zijne vrouw

en kinderen berichten, enz. (55.29); ndadi na-tjiru weya-du karedo, kaluu

weya-du di asa-na, daarop schepte zij de pap met een lepel op en deed hem

die in den mond (66.28); ede mpara dula-na ompu ede, lao karinga-du wai,

enz., daarop keerde de oude man naar huis terug en hij ging de oude vrouw

mededeelen, enz. (30.35— 36); ampo na-dula, na-bali mena-ku sdhe-n waa di

uma-n, lao kaluu mena-ku di ade parangga-na, nai sidi ndede wdli rawi-na,

lao waa-ku sdhe-n di doro, enz., dan keerde hij terug en hoedde hij de buffels,

(ze) naar huis voerende, en ging ze in hun stal brengen. Den volgenden

dag deed hij wederom aldus, hij ging zijne buffels naar de bergen brengen,

enz. (27.17 en 18); ede mpara mabu-na awa dana, mabu pita-ku

lènga dóho-na, daarop viel hij op den grond, bovenop zijne makkers

(41.31, vgl. § 167); ede-ra lao nenti kai ba doü mamböto, lao waa wdli-du

aka uma ntdru, balunggu weya-ku edi-na, daarop ging de menigte hem vatten,

en ging hem wederom naar een leeg huis brengen, en boeide hem de voeten

(54.41 en 42); ede-ra ou ro rödjo kai ba ompu, kau neè ro donggo weya-du

oi di tjere, daarop riep hem de oude man en sprak hem aan, hem bevelende

boven te komen, en reikte hem water in een ketel aan. (44.35); ede-ra lao kai

doü malao nenti ro randa kali ede, waa-du di sa-buwa uma ntdru, kalösa mena

weya-du soroba ro kami-na, sarowa-na, ampo mbeï-du, kau kani, tembe ro

badju makalai, ndadi balunggu weya-du edi-na, daarop gingen de lieden en

grepen en sleurden den opperpriester mede, en brachten hem in een leeg

huis, ontdeden hem van zijn hoofddoek, hemd en broek, gaven hem een

andere saroeng en baadje met bevel die aan te trekken, en boeiden dan

zijne voeten (54.1— 3); ede-ra lao kai doü malèto-na, waa-du di sa-buwa uma

mböda, nai sidi ampo hade-ku, daarop gingen zij, die hen binden zouden

heen en brachten hen in het huis van een mböda, »den volgenden dag, dan

zouden zij hen dooden" (terwijl zij hen den volgenden dag zouden dooden,

60.9—10); ede-ra tjöla ro waa kai-na di uma-na, nai sidi, ampo sambele,

daarop betaalden zij (den bok) en brachten hem naar huis, terwijl zij hem,

den volgenden dag zouden slachten (54.25). Een voorbeeld, waarin het

voornw. van den eersten persoon verzwegen is, levert 20.22: ede-ra tuu rebo

kai nahu, hina upa-du ana nggömi, daarop stond ik op om te dansen en

vertrapte bij ongeluk uw kind (zoo ook ibidem reg. 31). Een voorbeeld van

zulk eene weglating met een intransitief werkwoord levert 21.15. v. o. ede-ra

wdri kai lodja ede, lao dri-ra, daarop wenden zij de zeilen en gingen

buitenwaarts, ook 62.7—8: na-rai-ra la Kasipdhu duwa-na labo wei, lao

wdli-ra aka wuba hidi-na, Kasipdhu en zijne vrouw vluchtten en gingen

wederom naar het woud, dat hunne woonplaats was. Bij de intransitieven

schijnt overigens in dit geval het verzwijgen zelden plaats te hebben, de
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beide voorbeelden hierboven zijn de eenige, die de teksten opleveren. Doch

ook bij transitieve werkwoorden is het verzwijgen hier niet noodzakelijk,

integendeel, meestal wordt het voornw. uitgedrukt, zooals een enkele blik

op de teksten kan leeren. Men treft ook wel samengestelde zinnen aan

waarbij in ééne zinsnede het voornw. uitgedrukt is, in de andere niet, bijv.

ede-ra kanae ra kabuwa kai ro ndawi weya-du kani-kani ro na-ndawi weya-du

sa-buwa malige, daarop brachten zij haar groot en verzorgden haar en maakten

kleederen voor haar en bouwden voor haar een paleis (67.24 en 25. Hier

is eigenlijk de agens ook in de eerste zinsnede verzwegen, bij elke constructie,

waarbij een werkwoord den substantief-vorm moet aannemen, kan de agens, als

die door een voornw. wordt voorgesteld, verzwegen worden, zoo er geen

onduidelijkheid ontstaat, gelijk reeds uit de verbale subst. met raa en ndai

gebleken is; voor de volgende linieten zinnen blijft de toestand, alsof de

agens uitgedrukt ware, zoo ook bijv. rongga-pu di asi, kuru besè ede tohó-du

di tando ruma-t, bij het komen in het paleis zetten zij de ijzeren kooi voor

den vorst neer, 49.14—15); na-londo ao-du ba radja Mangendar-Sri, na-djaba,

tanga-ra, waa kaneè-ra èse paruga, vorst M. S. ging naar beneden hem te

gemoet, schudde hem de hand en bracht hem boven in de raadzaal (75.5—6).

IV. In de tot dusverre behandelde gevallen is het verzwijgen van het

verkorte voornw. afhankelijk van de vermelding van den agens, terwijl zij

ook volstrekt geen beteekenis heeft, en dus alleen te verklaren is uit gemak-

zucht of streven naar kortheid. Evenwel wordt het verkorte voornw. soms

ook verzwegen, zonder dat de agens op eene andere wijze vermeld wordt,

bijv. ndonta wdlx»du parakdra Maharadja AU, enz. (58.8) ; ndonta wdli-ra wat

aka-n de, enz. (40.35), enz. Dit ndonta-ra zou bijv. in het Mal. luiden:

tersebut-lah. Het Mal. bezigt dezen vorm, wijl, gelijk bekend is, in inlandsche

verhalen de persoon van den verhaler geheel op den achtergrond treedt en

dus de agens van het werkwoord in dit geval onbepaald is. Zoo duidt nu

ook de weglating van het verkorte voornw. in het Bim. de onbepaaldheid

van den agens aan. Wij kunnen den vorm weergeven door » men" als subject

te bezigen of wel door eene passieve constructie te gebruiken. De vertaling

der bovenstaande zinsneden luidt dus: men vermeldt verder, of er wordt

verder vermeld omtrent de zaak van vorst Ali (omtrent de genoemde oude

vrouw), enz. Andere voorbeelden zijn: indo kapo öne-na ba sampari ede,

nggdra turu kai-sa doü, na-made lalo mpa, nggdra nee sara kamori wdli, enz.,

het nut nu van die kris is, (dat) indien men er mede naar iemand wijst,

deze terstond sterft, en (dat) indien men hem weder in het leven wil terug-

roepen, enz. (18.28 en 29); makento mparaba ede, na-ringa-ra habar ba sangadji

masupu kau kai-na kaambi sa-buwa-kapa , ndadi kaambt

weya-du sa-buwa kapa, daarna hoorde de zieke vorst het bericht

daarop beval hij een schip uit te rusten daarop werd er voor

hem een schip uitgerust (59.6—7) ; kaduwa mbuwa rahi kai matjili ede
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daa mapehe, lösa kai-du ngdra manusiya, luu kai-du djdra ro sdhe, in het

geheim twee mannen te hebben mag niet, »men gaat uit den naam

van mensch, men gaat in tot de paarden en buffels" (men verliest

daardoor den naam van mensch en gaat behooren tot de paarden en buffels,

88.8—9). Uit den aard der zaak wordt van deze weglating van het pers.

voornw. dikwijls gebruik gemaakt bij algemeene voorschriften, recepten, enz.

bijv. doü raa-maweha ntau doü, wati raa-mbali-na, rante weya-ku asa-na, tongge

weya-ku wóo-na, tarungku wdli weya-ku bali bae-na edi, (wat betreft) hen,

die de goederen van anderen weggenomen hebben zonder ze teruggegeven te

hebben, men doe hun een ketting om den mond, men zette hun hals in de

tongge, en men boeie hunne beide voeten (87.10—12. Vgl. ook voor dit en

de volgende voorbeelden § 233); hukum-na doü daa mangawa sambeya ede

dompo weya-ku wöo-na, hukum-na doü raa-manöno tuwa lambo weya-ku loki-na,

wat betreft de straf voor hen, die niet willen bidden, men snijde hun den

hals af, de straf voor hen, die palmwijn gedronken hebben is, men sla hun

op het achterste (86.28—29); kadöo-ku au-du nahi, pala tjengga-ku rawi

mamada labo mamami, men verwijdere al wat onrein is, men onderscheide

rijpe en onrijpe handelingen (90.3 en 4). Nu is ook hier wederom het

verzwijgen van het verkort voornw. niet bepaald noodzakelijk te noemen,

bij een enkelen blik op N°. I. (vooral het laatste gedeelte) en N°. IV. (vooral van

af blz. 13 reg. 21) der teksten ziet men, dat het Bim. in algemeene voor-

schriften, enz. öf den hier behandelden vorm bezigt, dan wel zich richt tot

een onbepaalden tweeden persoon. Uit N°. IV is tevens te zien, dat de

vorm met het verzwegen verkort voornw. (althans voornamelijk) dan gebezigd

wordt, wanneer men met ita spreekt, terwijl zoo men met nggömi spreekt,

het voorschrift meest in den vorm van den imperatief gebracht wordt (vgl.

§ 235). In dergelijke zinnen is dus la als verzwegen te beschouwen.

Evenwel heb ik ook hier den agens in de vertaling met »men" weergegeven.

Op zichzelf duidt de vorm toch geen tweeden persoon aan, evengoed zou

bet den derden kunnen zijn (vgl. ook beneden), allhans zoo in den zin geen

voornw. van den tweeden persoon is voorafgegaan, in welk geval het ook

onder Lof III. gebracht zou kunnen worden. Ook wordt, als het een bepaalde

persoon is
;
die met ita aangesproken wordt, het voornw. zelfs in den imperatief

niet weggelaten, vgl. § 235. De vorm met het weggelaten voornw. is dus

als nog onbepaalder te beschouwen, al is het verschil bijv. tusschen weya-ku

en ta-weya-ku niet groot, evenmin als bij ons tusschen : men neme, en gij

neemt of gij moet nemen. Vgl. ook § 235. In het eerste en derde voorbeeld

kan alleen na verzwegen zijn (in het tweede en vierde kan men öf na óf

mu (la) invullen), hierbij is echter in het oog te houden, dat na een onbepaalden

agens voorstellende, alleen uitgedrukt wordt, zoo het geen verwarring kan

veroorzaken (vgl. beneden V), in eene uitdrukking als: ndonta-ra pleegt het

nooit vermeld te worden.
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Bij intransitieven heb ik het verzwijgen van het verkorte voornw. nooit

aangetroffen als de agens een onbepaalden persoon voorstelt, wel indien

wij het verzwegen voornw. door »het" kunnen vertalen, bijv. nggdra ndedesa,

indien het aldus is (60.31, na-ndede, bijv. ibid. reg. 15); pöda dja, het is

waar (75.39).

V. Een bijzonder gebruik wordt gemaakt van de finiete vormen met

weglating van het voorgevoegd verkort voornw. om het onbepaalde van den

agens aan te duiden in zinnen als de volgende: indo kapo sjarat imdn

„ ede sa-mpuru ori : metji ro tjaü-ku ruma Allah la'dla, metji-ku sa-mena-na

malaeka, enz., de voorschriften van den iman nu zijn: God te beminnen

en lief te hebben, de engelen lief te hebben, enz. (9.24 en 23. v. o.).

Wij zouden hier een infinitief bezigen en ook het Bim. kan hier het

verbale subsi, gebruiken, bijv. indo kapo mahardm ndai karawi-na ba doü

madawdra oi sambeya ede lolu ori: sambeya; hèko baiCullah', nenti qoraan ro

tiwi ro waa (waa-na in de parallelplaats 94.38), voorts wat verboden is om

te doen voor hem, die geen water voor het gebed heeft, is drieërlei:

bidden, het huis Gods omgaan, de Qoran vasthouden of dragen (11.28 en 29.

In het voorbijgaan zij herinnerd dat de Westelijke verwante talen in zulk

een geval den werkwoordsvorm bezigen, bijv. Jav. utawi parlu-ne wulu iku

riériem kaping telu amasuh tangan karo ; zoo ook Sund. katilu

ngumbah löngön, vgl. Grashuis, Soend. Leesb. pag. 137 en 48., daarentegen

Bim. tolu ori kai-na watja-ku rima bali bae, 8.35 of watja antju bali bae,

11.14). Bij intransitieven wordt nu of het verbale subst. of een finiete

vorm met voorgevoegd voornw. gebezigd; is de beteekenis daarentegen

transitief, dan is de finiete vorm met het weggelaten voornw. het meest in

gebruik. Het verzwegen voornw. is na, somtijds wordt het ook wel

uitgedrukt, men vergelijke bijv. 10.13 en 14: indo kapo makaiha-na islam

ede upa ori'. karawi labo daa bae ade; bade-ku mpa wati ngawa-na karawi;

kabantja ro sungge-ku doü makarawi malaho (wat den islam krachte-

loos maakt is vierderlei: eene godsdienstige handeling (verrichten zonder te

weten (wat men doet), weten en niet willen verrichten, hen die

het goede doen, bespotten) met 8.24 vlg. indo kapo makaiha-na islam ede

upa ori: tampuu-mpuu-na na-karawi-ku masaori-ori pdhu karawi-na ede labo

wati bae kai-na ade ; duwa ori kai-na na-bae kai-ku ade wati ngawa-na karawi ;

upa ori kai-na na-kabantja ro sungge-ku doü makarawi malaho.

Voorts: kakidi-ku sambeya (9.10. v. o.) en na-kakidi-ku sambeya (8.1), het

gebed »doen staan" (verrichten). Uit deze laatste voorbeelden, alsook uit

meerdere in N°. II en III der teksten, is te zien, dat na zoowel als genitief,

als voor een werkwoord gevoegd, op een onbepaalden agens kan duiden.

Over het nadrukswooid ku, dat gewoonlijk na deze vormen gebezigd wordt,

zie men de Aanm. na § 233.

§ 232. Bij den in § 228 gestelden regel, dat een subst. of volledig persoonlijk
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voornw., als agens optredende, na een finiet transitief werkwoord steeds

door ba moet ingeleid worden, zijn de volgende uitzonderingen en bijzonder-

heden op te merken, welke ook voorkomen bij de uitdrukking van den agens

na een verbaal subst. met transitieve beleekenis, voor zoo verre de voorbeelden

bij de finiete vormen ontbreken, vgl. men aldaar.

I. In de eerste plaats wordt de agens niet door ba ingeleid, indien het

direct object bepaald wordt door den genitief van een persoonlijk voornw.,

dat met den agens correspondeert (welk voornw. evenwel ook verzwegen

kan worden), en de agens na het direct object geplaatst is. Bijv. ampo

na-weha-ku ntau-na Allah ta'ala, dan neme God zijn eigendom (58.20); ntika

na-èda mpudu ninu ndai-na Ama Metjo di ade talaga ede, toen A. M. (de

tijger) zijn eigen spiegelbeeld in dien vijver zag (37.35) ; ku-sambele wöo-ku

lamada, (dan) snijd ik mijn hals af (28.15). Bij uitzondering vindt men

ook hier wel eens den agens door ba ingeleid, bijv. mu-èda-ku mpa ninu

ndai-mu ba nggómi, gij zaagt slechts uw eigen beeld (38.10). Wanneer een

werkwoord weki, in de beteekenis van het reflexieve voornw., of angi tot

direct object heeft, wordt de agens nooit door ba ingeleid, dewijl het in de

beteekenis dezer woorden ligt, dat zij bepaald worden door den genitief van

een met den agens correspondeerend voornw., al kan dit voornw. ook verzwegen

worden. Men vergl. § 214 en § 215.

II. Sommige transitieve werkwoorden kunnen, wanneer zij zonder object

vermeld worden, ten opzichte van den agens hetzij als transitieven, hetzij

als intransitieven behandeld worden. Voornamelijk zijn dit de woorden

nggdhi, spreken, zeggen ; ntjambe, antwoorden ; nuntu, verhalen, ook parenta,

bevelen, zou hier toe gerekend kunnen worden ; in finiete zinnen pleegt dit

echter niet voor te komen, men zegt dan: mbeï parenta; met verbale beteekenis

treft men het vooral aan in den vorm: raa-parenta, wat gewoonlijk den agens

zonder ba na zich heeft (daarentegen wordt kau, bevelen, altijd als een

transitivum behandeld): makento mpara ba ede, na-nggdhi-ra ruma sangadji:

wali wdra-na, enz., daarna zeide de vorst: is niet enz. (48.5, vgl. 48.26,

76.28); wdra-ra upa, lima nai, nggdhi-ra riyana-na, na verloop van vier of

vijf dagen zeide zijn schoonvader, enz. 31.3. v. o., met weggelaten voornw.),

daarentegen: tampuu mpuu-na na-nggdhi-ku ba iwa-ku: daro-pu, enz., ten eerste

zeiden mijne makkers: voel, enz. (54.24); na-nggdhi-ku ba Allah ta'ala di

ade qordn, God zegt in den Qoran (III). Somtijds, doch zeldzamer, worden

ook andere werkwoorden op deze wijze behandeld, in de teksten zijn mij

alleen ngdha, eten, nöno, drinken, mbako, kooken (speciaal rijst), teka, opklimmen,

voorgekomen, doch het is wel aan te nemen, dat dit ook met andere kan

plaats hebben, zoo er slechts geen verwarring tusschen agens en object kan

ontstaan. Evenwel wordt bij deze werkwoorden toch gewoonlijk de agens

door ba ingeleid. Volgt een object dan bezigt men steeds ba (vgl. echter

§ 254) bijv. mu-nggdhi-ku ba nggómi mböto ntau ro wdra di ade peti nae,
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gij zeidet »het veel zijn van" (dat er veel waren) schatten in de groote kist

(41.17). Afgescheiden hiervan, doet zich ook in het Bim., evenals in andere

talen, het feit voor, dat sommige werkwoorden zoowel transitief als intransitief

kunnen zijn, zoo is metji, beminnen, meestal transitief, men kan echter ook

zeggen: metji labo.

De agens wordt voorts niet door ba ingeleid na de volgende werkwoorden,

ofschoon zij een direct object bij zich hebben.

Na raho, vragen, in de uitdrukkingen: raho dowa, bijv. makento mpara ba

ede, na-raho dowa nabi Isa di Allah ta'dla, daarna vroeg Jezus beden (bad

Jezus) tot God (58.27); en raho kangampu, bijv. na-raho-ra kangampu ruma-na,

en hun heer vraagt vergiffenis (13.53); indo kapo na-raho kangampu siya

mantjdra, voorts vrage hij, die schuldig is om vergiffenis (15.10). Anders

wordt raho op de gewone wijze behandeld, bijv. na-raho-ku ba doü mantau,

en de eigenaars vragen (om hun eigendom, 85.24).

Ntau, voor zoover mij bekend is, onverschillig wat het object is: na-ntau

eli-ra nö nae, de groote gong had (gaf) geluid (77.38), makento mpara ba

ede, na-ntau wdli mpara nee ana-na maari-dri pöda, daarna had de allerjongste

zoon wederom begeerte (naar die vrouw, 28.8).

IIJ. Wanneer een werkwoord in substantiefvorm staat na de werkwoorden

lao, mai, nee, ngawa, lowa, waü, disa, vgl. § 248, alsook na raho en dodo

(zoo de agens van beide werkwoorden gelijk is) wordt de agens, zoo die door

een subst. of volledig voornw. wordt voorgesteld, gewoonlijk na het tweede

werkwoord geplaatst, is dit laatste transitief dan wordt hij door ba ingeleid,

is hel intransitief, dan volgt de agens zonder ba : na-neè-ku ngdha weya ade-ku

ba Ama Metjo, A. M. (de tijger) wil mijn hart eten (36.11); nggdra na-raho

sara weli ba kali, indien de opperpriester vraagt (het paard) te koopen

(52.35); ndadi na-lowa-du kaaö ba Mayang-Mangure ntanda-na ede, zoodat

M. M. dien blik van hem kon begrijpen (78.26); lowa pöda-ra kurewe asa-m

je mond kan erg babbelen (gij kunt erg babbelen, (17.26). Op het tweede

werkwoord is ook toepasselijk hetgeen boven onder I en II gezegd is,

vandaar: na-nee-sa ngdha ade-na, indien »hun hart wil" (zij willen) eten

(90.1 v. o.). Wordt echter de agens tusschen de beide werkwoorden geplaatst,

eene constructie, welke overigens bij de finiete vormen niet dikwijls voorkomt,

dan hangt het al of niet bezigen van ba van het eerste werkwoord af, van-

daar: mu-lowa pöda pala nggömi, wai-e, saa hudu, gij kunt wel zeer goed

luizen vangen, kleindochter (69.18). Ook nee, willen, is dan als een intransitief

te beschouwen, hoewel er, indien het zelfstandig gebezigd wordt, vormen als

ra-neb van bestaan (gewoonlijk wordt ook na ra-nee de agens niet door ba

ingeleid, dus ra-nee ndai-na, 47.32, ra-nee nggömi, 48.29, evenwel komen bij

het verbale subst., in de beteekenis van het deelwoord als subst., meer

afwijkingen voor, vgl. § 254).

Wanneer overigens het verbale subst. met gelijken agens als object
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van het eerste werkwoork staat, kan de agens na het tweede geplaatst

worden en moet dan steeds door ba ingeleid worden, al is het intransitief,

bijv. na-iyu mpara mbari ba ruma-t, de vorst voelde »het dronken zijn"

(dat hij dronken was, 48.26). Meer gewoon is het evenwel in dit geval,

den agens na het eerste werkwoord te plaatsen. Zoo ook bij de omschrijvende

constructie met weki (vgl. § 214); ntika na-iyu-du ba wawi weki-na na-waü-ra

ntjuwu, toen het zwijn voelde, dat het gewond was (81.11, dewijl de agens

voor weki komt, geldt het sub. I opgemerkte hier niet).

Wanneer een verbaal subst., afhangend van een ander werkwoord, een

anderen agens heeft dan dit, staat de agens van het eerste werkwoord voor

het verbale subst. en wordt, naar gelang zulk een werkwoord transitief of

intransitief is, al of niet door ba ingeleid. Is het eerste werkwoord een

der woorden, die «bevelen, laten, verbieden, beletten, vragen (verzoeken)"

beteekenen, dan pleegt de agens na het afhankelijke verbale subst. geplaatst

te worden, zoo de agens daarvan niet uitgedrukt wordt; steeds wordt hij

door ba ingeleid, zoodat men bijv. zegt: na-kau-ku mai ba ruma-t, de vorst

beval (zijn) komen (hem te komen), vgl. § 254. Ook bij de constructie met

weki na raho of dödö (vgl. § 214). wordt de agens na het afhankelijke verbale

subst. geplaatst, in dit geval echter zonder ba, bijv. ku-neè-ku dodo kaada

weki-ku lamada labo ita döho, vgl. § 214.

§ 233. De conjunctief kan in het Bim. uitgedrukt worden, maar dikwijls is de vorm

niet van dien van den indicatief te onderscheiden, gelijk uit het volgende

te zien is.

I. Door achter een finiet werkwoord de volgende nadrukswoorden te

bezigen: de enklitische ku of ka, of de samengestelde en niet enklitische

kudu, kada, kidi, kumpudu, kampada, kimpidi (kumpidi), ondergaat het eene

wijziging in de beteekenis, welke wel niet den conjunctief in het algemeen

aanduidt, maar toch iets wat daartoe behoort, namelijk wat in het Latijn

door »ut met den conjunctief", door ons met «opdat en den conjunctief' (voor

zooverre wij dien dan nog bezigen) zou uitgedrukt worden. Omtrent ku is

op te merken, dat het in tegenstelling van het bij den indicatief gebezigde

ku, ook na eigenlijke intransitieven kan gebezigd worden, vgl. § 270. Men

treft deze woorden in de eerste plaats aan na wdra (zijn) in de reeds in

§ 93 besproken uitdrukkingen: wdra-ku, wdra-ka, enz., opdat zij, opdat, als

ook in möda-ku enz., wat wij wel niet anders dan door » opdat" kunnen

weergeven, vgl. § 284. Andere voorbeelden zijn: ku-lampa mpa kese-kese-ku,

na-rotji kudu lao ro-mai-ku, ik zal maar alleen gaan, «opdat snel mijn gaan

en komen zij" (opdat ik snel ga en weer terugkom, 76.8); nggdhi kantiri-

ntiri-pu labo nahu, nggdra wati sara waü-mu horu nahu, ku-lowa kimpidi rai

peso waü weki-ku, zeg mij oprecht, indien gij mij niet kunt helpen, opdat

ik mij eerst ijlings verwijderen kan (37.22—23); patu tanaö-mu rawi lewa,

mu-èda weya kudu öne-na dei woha sera, het is voegzaam, dat gij het oorlogs-
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handwerk leert, opdat gij het nut daarvan ondervindt op het slagveld. (14.14).

II. Dezelfde nadrukswoordeu worden nu gebezigd na den finieten vorm met

het voornw. van den eersten persoon, tot omschrijving van den imperatief.

Gewoonlijk gaan dan mai-ra of mai = het Mal. mari-lah of taho-ra of taho mpara

(vgl. § 235) =s het Mal. baik-lah vooraf. Voorb. mai-ra ta-lampa-ku, komt, laat

ons op weg gaan (56.13, het Latijn en Grieksch bijv. zouden hier den

conjunctief bezigen); mai-ra la-neè-ka di uma wai, komt, laat ons het huis

van de oude vrouw inklimmen (39.18); mai-ra ta-lao kada lampa, komt,

laat ons verder gaan (17.13); maai ake mai ta-lao kudu nggeè ada labo

ruma-t, welaan, laat ons nu onze opwachting gaan maken bij den vorst

(60.15—16); maai ake taho-ra ta-lösa kada, welaan, laat ons nu uit

(het land) gaan (55.34) ; kapo de taho-ra ta-lao kada rai aka uma-ta, daarom

laat ons naar onze huizen vluchten (20.12). Evenwel behoeven de woorden

mai-ra of taho-ra niet vooraf te gaan: ntjambe kai ba iwa doho-n, iyo,

kaman-e, taho pöda weki-na, ta-maru kada, de makkers antwoordden : ja

kameraden, het is goed, laat ons gaan slapen (41.6, taho weki-na beteekent

hier «goed, het is goed" als antwoord op eene vraag, taho-ra is = mai-ra en

kan door ons nooit met »het is goed" worden weergegeven, zie § 235, in

andere gevallen echter zijn beide uitdrukkingen geheel en al gelijk van

beteekenis) ; nggdra doü-sa, ta-rai kada, als er iemand is, laat ons dan vluchten

(39.31 en 33); nahu ku-lao-ku lewa, dri-e, laat ik ten strijde gaan, vrouw

(79.6). Na een werkwoord van transitieve beteekenis heb ik nooit een ander

nadrukswoord aangetroffen dan ku, hetzij mai-ra of taho-ra voorafgaat, hetzij

niet. Eigenlijk is er dus geen verschil in vorm met den indicatief, alleen

is op te merken, dat dit ku hier niet, gelijk in den indicatief, verwisseld

kan worden met ra, du, enz. Voorb. mai-ra ku-tundu-ku waa di uma-ku,

welaan, laat ik haar op de schouders nemen en naar huis dragen (32.41);

maai ake taho-ra ta-hanta-ku peti ake, laat ons nu deze kisl opnemen (39.25)

;

iyo, taho pöda weki-na, ta-rödjo-ku, ja, goed, laten wij hem aanspreken

(38.2) ; lao waa-pu ake sera, ta-kaa kantjore-ku, brengt (hem) naar het woud,

laten wij (hem) in tegenwoordigheid van velen verbranden (22.23—24).

Wel wordt somtijds geen nadrukswoord gebezigd: taho weki-na, ta-lao weha

doü ede, goed, laat ons die menschen gaan halen (70.9).

Omtrent deze hier behandelde uitdrukking is nog op te merken, dat zij

ook gebezigd wordt in plaats van den tweeden persoon van den imperatief,

wanneer het werkwoord nader bepaald wordt door de woorden: labo nahu,

met mij, bijv. wali sara imbi-mu mai ta-lao sama-sama-ku labo nahu, indien

gij (het) niet gelooft, welaan ga dan te zamen met mij (38.11). Dit ta is

hier niet het voornw. van den tweeden persoon, want men spreekt hier met

nggömi, gelijk uit het verband blijkt, maar het voornw. van den eersten

persoon meerv., lett. zegt dus de Bim.: welaan, laat ons te zamen gaan met

mij (ik medegerekend), zoo ook: Bango-e ede-ra lao-mu mpanga, mai-ra
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ta-nggeè sama-ku labo nahu, Bango, ga niet meer uit stelen, ga met mij

samenwonen (34.35) ; mai-ra ta-lao-ku labo nahu nggeè ada labo ruma-t, komt,

gaat met mij onze opwachting bij den vorst maken (55.22). Zonder dit labo

nahu moet bij den tweeden persoon na mai-ra en taho-ra steeds de imperatief

gebezigd worden.

De woordjes ku, ka, kudu, enz. kunnen ook nog gebezigd worden in zinnen,

voorafgegaan door ede-du of sareè-pu, § 236.

III. Ka en de samengestelde woorden kudu, kada, enz. worden (althans

voor zooverre mij bekend is) alleen in de twee bovengenoemde gevallen

gebezigd, doch het gebruik van ku is ruimer.

Wanneer men in den imperatief spreekt en dan ampo, »dan, vervolgens"

bezigt, dan moet na dit ampo in plaats van den imperatief, een finieten vorm

met voorgevoegd verkort voornw. (dat evenwel ook verzwegen kan worden)

en het nadrukswoord ku gebezigd worden. Een voorbeeld levert 12.12. v. o.

vlg. : niru panta-mu bente, ngdri waü-pu dana ampo mu-kimi-ku,

ampo mu-sangafa-ku, als gij eene versterking aanlegt, graaf dan eerst de

aarde uit houd die dan vast (of dan moet gij die vasthouden),

beruik ze vervolgens, enz. Op zichzelf kan nu een mu-kimi-ku ook

indicatief zijn, maar dat deze vorm hier voor den imperatief optreedt, alsmede

het feit, dan men hier voor ku nooit ra, enz. ontmoet, doet reeds in den

vorm een conjunctief zien. Vergelijkt men hierbij 71.27: ta-lao weha-pu,

lamada nee makara-na, ampo ta-lao-ku landa, ga gij ze halen, ik zal ze

vlechten, en ga gij ze dan verkoopen, dan ziet men dat ook hier ku na een

intransitivum kan geplaatst worden, en dus hetzelfde is als het sub I en

II besprokene, en niet het bij den indicatief gebezigde nadrukswoord.

Hierbij vergelijke men: peya na-waü sara maru wai, ampo ta-neè-ku weha

weya peti-na, als de vrouw zal zijn gaan slapen, laat ons dan in (huis)

klimmen om hare kist weg te nemen (39.15). Ware hier ampo niet te

gebruiken geweest, dan had men gezegd : mai-ra ta-neè-ku (of ka, enz.), na

ampo mag echter mai-ra of taho-ra, dat een imperatief is, niet gebezigd worden,

terwijl tevens alleen ku als nadrukswoord in gebruik is.

Men leest op 70,6 : sa-buwa ede, ta-lao weha-ku-ro ro ede-ra lao weha, dit ééne

(wij zouden zeggen »één van tweeën") zullen wij (ze) gaan halen of niet.

Ta-lao weha-ku zoude op zichzelf wederom indicatief kunnen zijn, doch

op te merken is, dat de nadrukswoorden van den indicatief niet voor het

vraagwoord ro (vgl. § 228) gebezigd worden. Maar vooral het tweede lid

van den vraag is beslissend; eenvoudig »of niet" zou zijn: ro wati, maar

ede-ra lao weha is eene van de wijzen, waarop men een verbod uitdrukt,

vgl. § 237. Hier kan de beteekenis geen andere zijn, dan die van een

conjunctief met eene ontkenning, gelijk trouwens de vormen, waarmede men

verbiedt, gewoonlijk voor den conjunctief in ontkennende zinnen gebezigd

worden. (Men zie beneden). Hieruit is met zekerheid op te maken, dat
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ku hier den conjunctief aanduidt, en het Bim. dus ook in twijfelende vragen

deze wijze gebruikt.

Bij algemeene voorschriften, vermaningen, recepten, enz. bezigt men in

den tweeden persoon, wanneer men met üa spreekt, den ünieten vorm met

ku als nadrukswoord (terwijl, gelijk reeds in § 231 sub III opgemerkt is,

bij het gebruik van nggömi den imperatief gebezigd wordt, behalve na ampó),

bijv. ake tjumpu kai-na ba ndeu patuia ta-weha-ku oi, enz., dit is

de laatste der baden om eene ziekte af te weren gij haalt (moet

halen) water, enz. (5.24). Voorbeelden zijn overal, vooral in N°. I en IV

der teksten te vinden. Dat la verzwegen kan worden en voorbeelden daarvan,

zijn besproken in § 231 sub III. Ook in den derden persoon wordt dan

als nadrukswoord ku gebezigd, bijv. ampo na-hori-ku bongi raa-kimi-na ede,

dan late hij (de zieke) de rijst, die hij in de hand gehouden heeft (houdt)

los (5.21) ; nggdra na-made-sa, na-ljèpe-ku, nggdra na-supu mpowa-sa, na-loi-ku,

sterft hij, dan moet hij hem vervangen, wordt hij slechts ziek, dan moet

hij hem genezen (14.12. v. o.). Aangezien nu ook hier voor ku nooit ra,

enz. gebezigd wordt, moet het 't teeken van den conjunctief zijn. Somtijds

echter bezigt men in 't geheel geen nadrukswoord, bijv. ampo mu-batja salawa

lolu kali, bid dan driemaal een gebed (12.11. v. o.); ta-weha wunta wau,

gij moet nemen bloemen van de waroe (4.32); indo kapo na-raho kangampu

siya manljdra ede, voorts vrage hij, die schuldig is om vergiffenis (15.10)

;

ampo ta-dula dei uma, dan moet gij naar huis terugkeeren (5.22) ; au-du raa

rawi-mu — na-dula dei ra-hidi-na, na-mbali dei weki ndai-mu, wat gij

ook verricht hebt — keere terug tot wat zijne plaats is geweest,

het keere tot u zelven terug, (6.2 en 3). Vgl. ook sub II en onder sareè-pu

en ede-du, § 238. In dat geval is dus de conjunctiefvorm van een intransitief

werkwoord niet van den indicatiefvorm te onderscheiden.

Ten slotte zij herinnerd aan het gebruik van ku bij de vormen met ndai,

zoo de gerundieve beteekenis op den voorgrond moet treden, vgl. § 150.

Over den conjunctief na sura (mits) vgl. men § 238 en zie voorts bij:

ampo (§ 264) alsook bij : kombi en kène of köne póda mpowa (§ 265).

De gewone ontkenning wati doet het werkwoord den substantiefvorm

aannemen, dientengevolge krijgt het geen nadrukswoord en zou men dus ook

den conjunctief niet van den indicatief kunnen onderscheiden. Heeft het

werkwoord transitieve beteekenis, dan beslaat er de constructie van watt

met den passieven vorm met ndai (bijv. wati ndei tjii weya oi ntjidi-na, het

rijstwater ervan moet niet afgegoten worden, men giete hel rijstwater niet

af, vgl. § 101), welke tegenover wati met het enkele verbale subst. (bijv.

wati tjii weya oi tjidi-na, men giet het rijstwater niet af) staat als een

conjunctief tegenover een indicatief. Evenwel wordt deze vorm zelden

gebezigd, en kan bij intransitieven in 't geheel niet gebruikt worden, dewijl

bijv. een wati ndai malösa, niets anders dan eene dichterlijke uitdrukking
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van wati lósa »(hij) gaat niet uit" is, vgl. § 95. Men bezigt in plaats van

den conjunctief in zinnen met de ontkennmg, bij transitieven gewoonlijk, bij

intransitieven altijd de vormen, waarmede men verbiedt, vgl. ^ 237.

Aanm. In het in § 231 sub V behandelde geval, waarin het verkorte pers. voornw. kan verzwegen

worden, wordt als nadrukswoord gewoonlijk ku gebezigd (bij weglating van hel voornw.

heb ik nooit een ander dan ku aangetroffen). Nu kan men zeker in een zin als: indo kapo

sjarat imdn ede sa-mpuru ori: metji ro tjdi't-ku ruimt Allahu ta'ala. enz. metji ro tjait-ku

als een conjunctief opvatten, zoodal de letterlijke vertaling zoude zijn: de voorschriften van

den iinan nu zijn tienderlei. men beminne God en hebbe hem lief. enz. (vgl. de aangehaalde

§). Moeielijk evenwel valt het in een zin als: indo kapo makaiha-na imbi ede sa-mpuru

ori imba-ku rawi kafir. wat het geloof vernietigt is tienderlei de handelingen

der ongeloovigen navolgen enz. (9.18—15. v. o.) in imba-ku een conjunctief te zien. Nu vergelijke

men hierbij zinnen met de ontkenning: indo kapo sjarat-na maaho ba weha oi. sambeya

ede int on ai-na wdra matapa-na oi. enz. de voorschriften nu van dat, wat voor

het nemeu van het water voor het gebed moet zijn. zijn zesderlei het niet zijn

van iels. wat het water belet (lett. laat er niets zijn. dat het water belet) dus een bepaald

verbod, vgl. § 237 (11.11). Daarentegen: indo kapo makaiha-na imbi ede sa-mpuru ori

wati dahu-na ba mabu imbi-na (niet vreezen dat zijn geloof valt): indo kapo

makaiha-na islam ede upa ori bade-ka mpa wati ngawa-na karawi (vgl. § 231).

Bij hetgeen van het standpunt der schrijvers niet goed is. bezigt hij den verbiedeuden vorm

(welke, gelijk boven gezegd is. in ontkennende zinnen in plaats van den conjunctief treedt),

bij hetgeen op zijn standpunt slecht is. het verbale subst. met wati, dat is de uitdrukking

van den indicatief met de ontkenning. (In het voorbijgaan zij er opgewezen. dat. als men

in plaats van de finiete vormen hier het meer kleurlooze verbale subst. bezigde als ont-

kenning daa gebruikt wordl). Hieruit is de conclusie te trekken, dat. waar iets van het

standpunt tier schrijvers goed is. de conjunctief gebezigd wordt (vgl. ook 8.35; ivatja-ku

rima met 94.13 tvatja-pu rima. imperatief, zoo ook ibid. reg. 12). anders de indicatief. Dat

nu ook. in dit laatste geval ku steeds als nadrukswoord pleegt gebruikt te worden

is licht verklaarbaar. Vooreerst toch kan ku ook in den indicatief voorkomen, met zekerheid

is verder wel te zeggen, dat er. wanneer indicatief en conjunlief vormelijk niet te onderscheiden

zijn. hier en daar verwarring tusschen beide wijzen moet ontstaan, het verschil in gebruik

is hier in beide gevallen zoo gering, dat wij zoowel den indicatief als den conjunctief door

een infinitief weergeven en ook het Bim. in beide gevallen een verbaal subst. kan bezigen,

dewijl men in het ééne geval steeds ku moest bezigen, is men er toe gekomen ku als het

vaste nadrukswoord voor de op deze wijze gebezigde finiete vormen te beschouwen. Wordt

na wel uitgedrukt, dan kan ook in zinnen, waarin noch goed- noch afkeuring van het

standpunt van den schrijver wordt uitgedrukt, een ander nadrukswoord gebezigd worden:

indo kapo mafaralu sambeya tolu ori na-ntau-ra katjihi. wat nu verplichtend is

voor het gebed is drieërlei men heeft (het hebben van) oordeel des onderscheids

(11.35). Voor een ander gebruik van ku in den indicatief, en wel een bepaald misbruik

zie men § 270.

§ 254. De oplatief wordt uitgedrukt door fópo achter liet werkwoord te plaatsen,

bijv. ede-ra raho kai-na dowa di ruma Allah ta'dla koha tuta ede: na-kaèda

töpo-ku angi labo nabi Isa, daarop bad de schedel tot God : moge hij (mij) Jezus

doen ontmoeten (58.18—19): pöda-si naliu asal-ku dewa-dewa, ndadi töpo-ra

rasa, indien ik werkelijk van goddelijke afkomst ben, moge (dan) eene stad

ontstaan (77 8—9). Men kan den optatief ook uildrukken door als finiet

werkwoord kamoda te bezigen, wat letterlijk «gemakkelijk maken" beteekent,

maar in dezen zin voor ons onvertaalbaar is (vgl. het Mal. mudah-mudahan),

waarachter wederom töpo met het nadrukswoord gevoegd wordt, terwijl
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dan dit kamöda het eigenlijke werkwoord van den zin den vorm van een

verbaal subst. doet aannemen. Voorbeelden leveren de teksten niet op, de

volgende zinnen zijn mij evenwel opgegeven : sura ake na-hamöda töpo-ku

karongga ba Allah ta'dla, enz., moge God dezen brief doen toekomen, enz. i

na-kamöda-möda töpu-ku tjèpe weya ba Allah ta'dla sa-mena-na rawi laho

nggömi, moge God u uwe goede werken vergelden. Een derde wijze van

uitdrukking van den optatief bestaat daarin, dat men na simpa-simpa-(na),

wat wij op zichzelf door «wellicht, misschien" moeten weergeven, löpo

plaatst, waarna het werkwoord in substantiefvorm volgt: simpa-simpa töpo-

(na) ndundu umu-mu, moge uw leven lang zijn, moogt gij lang leven, vgl.

(100.4). De optatief in ontkennende zinneD wordt uitgedrukt door den

verbiedenden vorm met töpo, vgl. § 237.

Aanm. In het tweede voorbeeld volgt na ndadi töpo als nadrukswoord ra, mij is verzekerd dat ku

daar niet kan gebruikt worden, zoodat aan te nemen is, dat in den optatief de nadrukswoorden

van den indicatief worden gebezigd. Vgl. nog § 27Ü.

§ 235. De tweede persoon van den imperatief wordt, indien men met nggömi spreekt,

bij een intransitief werkwoord uitgedrukt door het enkele stamwoord of

wel door ra achter het stamwoord te voegen, bijv. mu-neè sara raho sadeka,

lao aka uma sigi, als gij eene aalmoes wilt vragen, ga dan naar de moskee!

(56.22); e tjina-e, kasi ade-mu labo nahu, vriend, heb medelijden met mij!

(22.36); lao-ra, ana-e, salama-lama lao-mu, gaat kinderen en gelukkig zij uwe

reis ! (65.5) ; nggdhi kai ina-n : lao dja-ra ngupa ra dei ndai ngdha ro nöno,

de moeder zeide: ga iels zoeken om te eten en te drinken! (17.3. v. o.).

Is het werkwoord transitief dan wordt de imperatief in dit geval gevormd

door achter het stamwoord pu te plaatsen: nggdhi kai rumapaduka: weha-pu

taraku ede, mbeï-pu doü ake, de vorstin sprak: haal die buks (en) geef die

aan dezen man ! (25.23) ; ai ina-e, lao sodi weya-pu lamada ana wai aka,

moeder, ga voor mij de dochter van gindsche vrouw (ten huwelijk) vragen

f26.7. v. o.); inga sa-waü-waü-pu nahu, help mij zooveel gij kunt (36.27);

mu-rumpa-sa, kadee weya-pu paiya-na ro kambata-na doü bae-mu, als gij een

aanval doet, luister (dan) naar het schreeuwen en juichen uwer vijanden

(12.5—4. v. o.) ; kapo de lao tiyo-pu, gaat derhalve naar (hem) zien (19.3).

Somtijds wordt hel volledig voornw. na den imperatiefvorm geplaatst.

Dit geschiedt zoowel, wanneer de zin den nadruk op het voornw. doet

vallen, als in die gevallen, waarin ook in den indicatief, enz. het volledig

voornw. pleonastisch achteraan geplaatst wordt, vgl. § 230. Is het werkwoord

transitief dan wordt het door ba ingeleid, het kan dus ook na een intransitief

niet als een vocatief beschouwd worden. Voorb. nggdhi kai ba rahi-na:

midi nggömi döho akedeï, nahu nee malao raho sadeka, de man zeide: blijft

gij hier, ik zal aalmoezen gaan vragen (56.16); wali-du wdra-na masa di

nahu, lao-ra nggömi aka asi, enz., ik heb geen geld meer bij mij, ga naar

het paleis, enz, (57.3) ; nami döho ake nee lao ngguda oma, sandaka-pu uma
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nggömi, wij willen onze velden gaan beplanten, bewaak gij bet huis (34.39—40)

;

wati lowa-ku lao nahu — malai-na-sa kani-kani ndai raho-n ede waa weya-pu

ba nggömi, ik kan niet gaan, — maar wat de kleederen betreft, waarom

zij gevraagd hebben, breng die voor mij (25.16— 17). Gewoonlijk bezigt

men ook het volledige voornw., wanneer de imperatief de eerste woorden

uitmaakt, die men tot iemand spreekt. Hieraan is het gebruik van het

voornw. toe te schrijven, bijv. 78.41 : lao-ra dula nggömi, mbeï ngowa-m,

enz., keer terug (en) geef bericht, enz.; 20.8: karente mem nggömi döho,

dambe, komt allen aan de oppervlakte, makkers, gelijk uit het verband te

zien is. Ook kan het voornw., indien er bepaald nadruk opvalt, voorafgaan:

nahu malao ngupa afi, nggömi döho midi èse wawo wadu ake, ik ga vuur

halen, ga gij rustig op dezen steen zitten (65.32).

Hoewel het evenmin als in de verwante talen noodzakelijk is het meervoud

aan te duiden, gelijk ook uit de voorbeelden boven te zien is, kan het ook

in den imperatief bij intransitieven door mena en döho, bij transitieven door

döho aangeduid worden: lao lösa mena, gaat er uit! (18.3); lao kaa döho-pu

nahu, gaat mij verbranden (23.31—32) ; sdhe mambui-pu ede tjöla döho-pu

kai mapidu reya sa-buwa, betaalt de nog overige buffels met zeven reyalen

per stuk (29.29). Tjuwa-tjuwa heb ik in den imperatief nooit ontmoet,

er is echter geen reden voor te vinden, waarom het niet gebezigd zou kunnen

worden, vgl. voorts § 229.

Spreekt men met ita dan wordt de imperatief aangeduid door voor den

eigenlijken imperatiefsvorm het verkorte voornw. ta te plaatsen (vgl. ook

§ 237); bijv. ta-lao-ra nggeè ada labo ruma-ta, ta-karinga-pu waü-ra wdra

nasi mantau djenggo, ta-raho-pu doü, enz., ga (of ga u) uwe opwachting

maken bij den vorst, deel hem mede, dat de vogel met een baard er is,

vraag hein lieden, enz. (48.42 en 49.1); ta-lao weli weya-pu lamada sa-mena-na

bune santika pdhu mawara ake, ta-kalai-lai weya-pu, koop voor mij

«alles gelijk de soorten, die hier zijn" (van alles, wat hier is)

maar houd het goed uit elkander (44.19 en 20). Spreekt men met ita

ruma-ku, dan wordt dit nog achteraan gevoegd : malai-na-sa ta-nggdhi-pu

ba ita ruma-ku bakai-kai nee lao kai-ta, maar uwe Hoogheid zegge, waarheen

zij wenscht te gaan (70.32). Is het werkwoord intransitief, dan is alleen

uit het verband op te maken of een vorm als: ta-lao-ra den indicatief of den

imperatief voorstelt.

Omtrent den tweeden persoon van den imperatief is nog op te merken,

dat men, schoon zelden, na een transitief ook wel mpudu voor pu bezigt

:

kapo Veto ro waü döho mpudu, bindt en grijpt ze daarom; (40.54—35);

ta-tjempe mpudu wuwa hadju-mu, ruil uwe vruchten (24.14, wordt ta gebezigd,

dan is wederom alleen uit het verband te zien of de zin imperatief is of

den indicatief aanduidt).

De tweede persoon imperatief kan worden voorafgegaan door mai-ra of
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taho-ra (taho mpara) ; vgl. de vorige § sub II. Bijv. mai-ra lao batu-pu nahu,

kom, volg mij (35.14—13. v. o.) ; laho-ra ta-ampa kaneè waü-pu, welaan,

breng hem eerst boven (75.9) ; vgl. § 233. (Mai-ra is natuurlijk de imperatief

van mat, komen; laho-ra ook taho mpara (een voorb. vindt men hieronder in

de Aanm.) is eigenlijk de derde persoon van den indicatief, terwijl de volgende

imperatieve zin logisch het subject is ; dit verband wordt echter niet uitgedrukt,

want dan zoude het werkwoord na taho-ra als verbaal subst. moeten optreden

(vgl. de volgende §), vandaar wordt taho-ra evenals mai-ra behandeld, als

of het ook een imperatief ware, en kan niet in deze beteekenis na ampo

optreden). Door tja (het Mak. en Bug. sa) achter het werkwoord te plaatsen

wordt het bevelende van den imperatief eenigszins verminderd, wij kunnen

het door »eens" weergeven, bijv. e darnbe, lao tiyo tja-pu ama-mu, kinderen,

gaat eens naar uw vader zien (19.2) ; tiyo tja-pu lampa rawi-na la Tahi,

let eens op het gedrag van Tahi (104.33); ai ana-e, nee ntjimbi-ntjimbi

tja-pu alt uma-ta ake, zoon, ga eens naar boven om het dak van ons huis

te herstellen (32.8). Hoewel de imperatief met la uit den aard der zaak

steeds meer het karakter van een verzoek heeft, wordt toch ook bij dezen

wel tja gebezigd : ta-lao raho tja-pu sa-panta, ga u eens een bloemruiker

voor mij vragen (71.42). Ook tabai (beproeven) wordt dikwijls tot hetzelfde

doel gebezigd (vgl. het gebruik van tjoba in het Maleisch) : parakdra au-tji

nee nuntu-mu labo nahu ede, maai ake tabai tja-pu nuntu, welke zaak hebt

gij mij te verhalen, vei'haal nu maar eens! (60.25—26); tabai-bai-tja-pu lao

raka Ama Gedjo, ga maar eens naar A. G. (36.15) ; tabai kan in dezen zin

ook achter het andere werkwoord komen, bijv. lao raka tabai-tja-pu Ama
Barewo (36.32). Ook kan het werkwoord na tabai als een gecoördineerde

imperatief staan : tabai-bai tja-pu raho-pu tjempe labo wuwa hadju, vraagt

maar eens (ze) te ruilen voor de vruchten (24.12). Men bezigt tabai ook

wel twee malen, als : tabai tja-pu, lao tabai-pu, probeer maar eens, ga maar

eens (probeer maar eens te gaan 26.5— 4. v. o.). De imperatief krijgt het

karakter van een verzoek door toi (een weinig, vgl. satoi) achter het werkwooord

te plaatsen. Wij kunnen het door »wat" of »even" weergeven: kasi tot

ade nggömi, nenti toi weya-pu djara nahu, heb wat medelijden (wees zoo

goed en) houd mijn paard even vast (26.5): weha toi-pu ba ndai-mu, wai-e,

lamada ake wati lowa-ku tuu, neem het even zelve, moedertje, (want) ik kan

niet opstaan (24.18). Evenwel kan toi ook bij den imperatief in de meer

eigenlijke beteekenis voorkomen, bijv. mai rötji toi, mai ka-ra ndede-n nami

döho ake wunga sèke tagiya-ku, kom een beetje snel terug, want wij zullen

spoedig behoefte aan opium krijgen (40.8. Uit het geheele verband blijkt

beter dan uit het enkele voorbeeld, dat er hier van geen vriendelijk verzoek

sprake is. Vgl. ook 34.42).

Door topo (vgl. § 234) achter het werkwoord te plaatsen, krijgt de imperatief

het karakter van eene bede of dringend verzoek, bijv. e ruma-e, kamori töpo
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weya-pu nahu koha tuta ake, o heer, doe voor mij dezen schedel levend worden,

(58.29—30) ; ai tjina-e, sandaka-pu töpo-ni rera-mu, o vrienden, bewaakt toch

uwe tongl (105.59. Hier is töpo, om er nog meer nadruk op te leggen, niet

in samenstelling met het werkwoord gebracht, vgl. § 237). Ook wordt

töpo wel tegelijk met toi gebruikt : inga tópo toi-pu nahu ake, help mij toch

!

(36.40 en 37.9).

Aanm. Op 68.38—39 leest men: nggdra ta nee-sa ngdha lamada, ta-ngdha-ra, indien gij mij wilt

eten, eet dan! Vergelijk hierbij ta-nöno waü-ra {ta-nüno waü, 48.22) kahawa, ruma-e,

drink eerst koflie, heer! (47.12); vgl. taho mpara ta-nöno waü kahawa (47.34). Men

zoude deze zinnen kunnen verklaren, door aan te nemen, dat hier uit beleefdheid de

indicatiefvorm voor den imperatief gebezigd is. Andere voorbeelden zijn mij echter van

een dergelijk gebruik van den indicatief niet bekend. Waarschijnlijk zijn ze dus te verklaren

door aan te nemen, dat deze werkwoorden hier als intransitieven behandeld zijn, vgl. § 232

;

wel is waar heeft nöno hier een object, maar men vergelijke § 254.

§ 236. De eerste persoon van den imperatief wordt gewoonlijk omschreven op de

wijze als in § 233 sub II. behandeld is; de derde persoon kan door den enkelen

conjunctief weergegeven worden, zie de aangehaalde § sub III. Voorts kunnen

alle personen van den imperatief op de volgende wijze omschreven worden.

I. Door het werkwoord in substan tiefvorm tot subject te maken van taho,

goed. Wij kunnen het zoowel letterlijk vertalen met: «het is goed (het zoude

goed zijn) dat", dan wel weergeven met: »ik, enz. moest maar", bijv. maai

ake taho mpara kawei ro karahi angi-ta, nu moesten wij maar te zamen

trouwen (41.21); taho-ra maru-la awa fuu mangge ede, wij moesten maar

onder die tamarinde gaan slapen (41.5); taho-pu nee maru-ku èse elo-n

mangge ake, «beter nog" (het best) is, dat ik op een tak van die tamarinde

ga slapen (40.41); e sangadji Hu-e, taho-ra ngdha-mu nahu, o vorst haai, gij

moest mij maar opeten (27.29); au komhi hadjal ndai-mu, ana-e, taho mpara

kalosa-mu, wat hebt gij van noode, mijn zoon, gij moest dit maar uitspreken,

(50.21); taho-ra lao polo-ta mundu ede, gij moest die melatie's maar gaan

plukken (71.32); maai ake taho-pu lao-mu landa nahu ake, nu moest gij mij

maar gaan verkoopen (40.2) ; taho mpara made ama-ku, dan moet mijn vader

maar sterven, of het beste is, dat mijn vader sterft (21.22. v. o.). Na taho

kan ook de praepositie ba (vgl. § 272) met het verbaal subst. volgen, bijv.

nahu ake taho-ra ba made-ku, ik moest maar sterven (70.29) ; nggdra waü
sara tjaü ba ita ruma-ku, taho-ra ba lao paki-ta, indien u niet van (hen)

houdt, moesten wij (ze) maar gaan verbannen (64.31); taho-ra ba katjampo-ta

ana-ta duwa-n ede, wij moeten die beide kinderen maar in het huwelijk

verbinden (68.3); maai ake taho-ra ba kaambi-mu sa-mena-na marakani, nu

moest gij maar alle benoodigdheden gereedmaken (77.29). Men bezigt ook

wel in deze zinnen taho weki-na, in welk geval het verbale subst. in genilivo

na weki komt te staan, bijv. taho poda weki-na sai-mu di uma, peya ku-kau

mpa mbako, gij moest maar (bij mij) in huis aangaan, dan zal ik laten

kooken (45.25).

VKBH. DAT. GEN. XLVIH. 20
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II. Door neè, willen, gevolgd door een verbaal subst. of door ba met een

verbaal subst, bijv. nggdra na-waü sara nggdhi ro nuntu ina ro ama (vgl. § 232)

;

indo kapo neè-ra nljambe kai nggdhi mangdme, als (uwe) ouders iets gesproken

of verteld hebben, moei (gij) antwoorden met beleefde woorden (9.5— 6);

sa-mena-na mandai rawi na-nee-ra ba tahi, al wat gedaan moet worden, moet

overwogen worden (87.52); (neè wordt in de beteekenis van «iets begeeren"

eveneens met ba geconstrueerd). Vgl. het Mal. hèndak-lah. Ook patu, met

volgend verbaal subst. of de constructie met ndai, kan dikwijls als omschrijving

van den imperatief beschouwd worden.

III. Door het bezigen der woorden: sareè-pu, ede-du, töho of kalöho. welke

met het Mal. biyar-lah overeenkomen. Sareè-pu kan worden gevolgd door

een verbaal subst. : mu-neè sara mbeï. sareè-pu mbeï, indien gij (haar) wilt

geven, geef (haar) dan maar! (51.5); dan wel door een finiet werkwoord met

een der in § 235 genoemde woorden als nadrukswoord : sa-reè-pu na-lao

kimpidi ndai taï doü, laat hem tot het uitvaagsel der menschen worden

(99.5—6); dof*,h deze nadrukswoorden kunnen ook verzwegen worden : sareè-pu

ku-landa, laat ik ze maar verkoopen (50.11 en 19). Ede-du wordt gevolgd

door een finiet werkwoord, met een der in § 255 genoemde woorden als

nadrukswoord, dat echter ook verzwegen kan worden: ede-du na-bötjo-si böljo

kada, laat hel ongelijk zijn (17.21; zonder nadrukswoord; ibidem reg. 17.

Töho en katöho worden door een verbaal subst. gevolgd : löho-ra nggero-(ku),

laat ik maar mager zijn (108.15); katèho mpara ntjengga(-na) laat hen maar

scheiden 88.3).

Aanm. Saree-pu is de tweede persoon imperatief van een werkwoord, dat «overgeven aan, toelaten",

moet beteekenen. Ten minste in deze beteekenis komt het voor in den vorm kasareè, (wal

mogelijk oorspronkelijk een subslanlief-vorm is, vgl. § 150, de gewone beteekenis kan het prefix

ka hier niet hebben). Töho beteeken t als afzonderlijk woord «stellen", katèho, overgeven

aan, vertrouwen op, berusten (ook hier is de functie van ka twijfelachtig, eigenlijk is katöho

niet te onderscheiden van töho, vgl. taru, dat zoowel «zetten, inzetten" beteekent als

synoniem met katöho is). Men vergelijke hierbij het gebruik van nanro en boli in het Mak.

Töho en katöho staan in den bovengenoemden zin in den indicatief, letterlijk staat er dus:

men vertrouwt er op of men berust er in, dat, enz. Ede-du is het aanwijz. voornw. ede

met het nadrukswoord du, letterlijk beteekent dus het bovenaangehaalde voorbeeld : dit,

(dit is het nu eenmaal), het zij ongelijk.

§ 257. De imperatief met de ontkenning wordt uitgedrukt:

I. Door ai-na (ai-na-ra of versterkt ai-ai-na-ra), met Arolgend verhaal subst.

Dit is het meest gewone woord. Het kan in alle personen gebezigd worden,

alleen wanneer men met ila spreekt, heeft de tweede persoon een bijzonderen

vorm; dewijl evenwel de genitief van hel persoonlijk voornw. naliet verhaal

subst. dikwijls verzwegen wordt, is ook de persoon dikwijls alleen uit het

verband op te maken. Voorb. ai-na kalöku kanae-mu eli-mu marada eli ina

ro ama-mu, maak uwe stem niet sterker en luider dan die uwer ouders

(9.4 en 5); ai-na liyo-mu duwa-na ede kai tiyo makadure, zie deze beiden

niet met sluursche blikken aan (ibid. reg. 11); ai-na kakai doü matjabaraba,
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zend geen grootspreker (13.16); ai-na-ra sambele wdli sdhe, slacht geen

buffels meer (29.23) ; ai-na nggdhi nae-nae, laat (ons) niet luide spreken

(30.14); lama-na ede ai-na hina-na ba angi nae, wat de poort betreft, laat

een hevige wind deze niet raken (12.8. v. o.); ai-na turu kadee au-au-du

habar daa mavodra lantu, laat (hij) het oor niet leenen aan elk onzeker

gerucht! (90.35).

Het meervoud kan op dezelfde wijze als in § 235 gemeld is, uitgedrukt

worden, bijv. ai-na-ra ngango döho-mu, maakt geen opschudding! (74.4);

ai-na-ra mbure mena döho-mu, weest niet nalatig (77.22).

Door töpo in samenstelling achter ai te plaatsen, krijgt het geheel het

karakter van eene bede of een wensch : ai-ai töpo-na kaljai-mu nggdhi makiri-kori,

meen toch niet, dat het verwarde gezegden zijn, (93.15); ai-ai töpo-na-ra

kakombi, betwijfelt (het) toch niet! (84.2); ai töpo-na-ra nèfa-mu —
duniya ahera, vergeet toch niet het tijdelijke en eeuwige leven

(100.17). Ook wordt töpo, vooral verdubbeld, wel afzonderlijk na ai-na

geplaatst, bijv. ai-na löpo-töpo landa-mu labo doü makalai, verkoop (ze) toch

vooral niet aan een ander (72.35); ai-na löpo-töpo paki-mu nahu, verwerp

mij toch vooral niet (74.38).

Wanneer men met ita spreekt, plaatst men voor ai-na met het verbale

subst. het verkorte voornw. la: la-ai-na lao nloi, ga niet voor langen

tijd weg! (69.28); ta-ai-na lalehe ade\ (of ade-ta, 46.19), wees niet bekommerd

(66.42); la-ai-na katjampo, ta-kalai-lai weya-pu, doet (ze) niet door elkander,

maar houdt ze voor (mij) afzonderlijk! (44.20). Het behoeft geen betoog,

dat deze constructie eenvoudig naar analogie van die van den beleefden

imperatief gevormd is. Eigenlijk zou la, een verkort voornw., nooit voor

een subst., zooals ai-na klaarblijkelijk is, kunnen staan.

II. Door ede-ra met volgend verbaal subst. Meestal geven wij ede-ra

weer door «niet meer", het kan evenwel ook geheel en al gelijk aan ai-na

zijn. Voorb. ai Bango-e, ede-ra lao-mu rnpanga, ga niet meer stelen, Bango!

(34.55); ede-ra kapöro, ina-e, wees niet meer boos, moeder! (18.20); ede-ra

döho, sura kidi mpa, zit nu niet meer, (het is nu geen tijd meer van zitten),

maar het is tijd van staan! (25.6); ede-ra lalehe-lehe-mu ba supu ngdha ro

nöno, wees niet bekommerd wegens het eten en drinken (71.29). Voorbeelden,

waarin men met ita spreekt, ontbreken in de teksten, in dit geval is bijv.

«wees niet toornig" door ede-ra kapöro-ta (niet ta-ede-ra kapöro) weer te

geven. Het kan ook in de andere personen gebezigd worden; voorbeelden

ontbreken in de teksten (zie echter beneden).

III. Om een verzoek met de ontkenning uit te drukken, bezigt men

kangampu (vergiffenis) of meestal kangumpu mböto-mbölo (zeer veel, duizendmaal

verscbooning) met volgend verbaal subst. Voorb. kangampu mpara döho,

sura kidi mpa (25.26) ; vlg. sub II. ede-ra döho, enz. ; ai ana döho, kangampu

mböto-mbölo hade-mu nahu, indo au-dja öne-na, kinderen, doodt mij niet, het
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zoude tot niets nuttig zijn (40.1

—

2); kangampu mböfo-mböto lampa-ta nats,

lamada maraho tempo pidu nai wdli, ga toch niet morgen op reis, ik vraag

nog zeven dagen uitstel (75.42). Het kan ook in de andere personen gebezigd

worden, vgl. 64.40. De vormen voor de verbiedende wijs (uitgezonderd

kangampu) worden, gelijk reeds in § 255 gezegd is, ook gebezigd tot uitdrukking

van den conjunctief in een zin met de ontkenning.

De in § 255 sub II behandelde omschrijving van den eersten persoon

imperatief is met de ontkenning niet anders dan door ai-na en volgend

verbaal subst. uit te drukken.

Waar bij algemeene voorschriften enz. de tweede persoon van het werkwoord

met ta in den conjunctief wordt gebruikt, ziet men in zinnen met de

ontkenning steeds ai-na gebezigd Men zie de teksten vooral N°. 1 en IV.

(Hoewel het in de teksten niet voorkomt, zou ook ede-ra gebruikt kunnen

worden). Men bezigt in dit geval nooit het verkorte \oornw. ta voor den

vorm. De derde persoon wordt eveneens door ai-na met het verbale subst.

weergegeven, vgl. de Aanm. na § 255. Vooral in den derden persoon

echter bezigt men dikwijls eene omschrijving met lowa of waü, bijv. wati

lowa-na (of waü-na) weha, »bij kan of mag niet nemen", voor: »hij neme

niet", vgl. vooral N°. V der teksten.

Nog is hierbij aan te halen het reeds in § 235 sub III behandelde:

sa-buwa ede, ta-lao weha-ku-ro ro ede-ra lao weha, waaruit te zien is, dat de

constructie met ede-ra, als deze een conjunctief met ontkenning uitdrukt,

niet tot den tweeden persoon beperkt is. Opdat niet (vgl. § 255 sub I.)

luidt: möda (möda-ka, enz.) ai-na, bijv. ai-na nggdhi nae-nae, möda ai-na ringa

ba wai, laat ons niet luid spreken, opdat de oude vrouw het niet hoort

(59.14); ndadi kèto-na djdra ede nenti katjiya ba nahu, möda ai-na möda

wali-na, den staart van het paard houd ik dus stevig vast, opdat het niet

wederom verdwijnt (54.54—55); ndei kani-na, möda-ka ai-na hina ba rawi

doü, om door hem gedragen te worden, opdat hij niet door tooverij getroffen

worde (6.1). Vgl. ook de verwante talen. Voorts kan ai-na nog voorkomen

na sareè-pu of ede-du: sareè-pu (ede-du) ai-na rampa masaori-ori palm, laten

zij niets rooven; voorbeelden komen in de teksten niet voor.

Zinnen als : ai-ai töpo-na weha-na nggdhi ntjundu, moge hij geen (valsche)

aanklacht opnemen (90.54), kunnen beschouwd worden als de uitdrukking

van den optatief met ontkenning.

Aanm. Ai-na kan niets anders zijn dan een subst., waarna het verbale subst. blijkens na in

genitief betrekking staat, vgl. de constructie van het Fidjisch kakua (Kern. De Fidjitaal,

enz., pag. 122). Zonder na komt ai voor in zinnen als de volgende: ai ama-tji mapata

ana, ai ana-tji mapata ama, noch de vader herkende den zoon, noch de zoon den vader

(58.42 en 59.1). In dergelijke zinnen bezigen de verwante talen, voor zooverre ik weet, het

gewone woord voor »niet". Verder is in het oog te houden, dat, wanneer in zinnen als:

wati bade(-na) ba doü ede, die man weet het niet, waar een verbaal subst. moet gebezigd

worden, de nadruk op het logisch onderwerp (hier dus doü ede) valt, dit vóór het werkwoord



BIMANEESCHE SPRAAKKUNST. 500

geplaatst moet worden, wat den vorm van een deelwoord aanneemt, dus: wati doü ede

mabade, vgl. § 255. In den bovenaangehaalden zin valt zeker wegens de tegenstelling

nadruk op ama-na en ana, en dat de constructie met het deelwoord in de plaats van die

met het verbale subst. staal, is daaruit op te maken, dat ai geheel vooraan, vóór het

onderwerp met den nadruk geplaatst is. Waarschijnlijk is dus ai oorspronkelijk gelijk uati,

terwijl de substantiefconstructie van het werkwoord dan te verklaren zal zijn uit de oor-

spronkelijke beteekenis van «niet zijn". Wellicht is hierbij te vergelijken het Tondanosch:

rai of dai, Bulusch rei, niet. het Fidjisch de, opdat niet, alsmede het Kölosch rai = Bim.

wdra, zijn. Het Kölosch bezigt voor ai-na: howi, bijv. howi töpo hengga nggoü — Blm.

ai-tbpo-na hengga asa, open toch den mond niet (110.19). De oorspronkelijke beteekenis van

dit woord is mij onbekend. Ede-ra is het aanAvijzend voornw. ede met het nadrukswoord

ra; ede-ra kapöro{-mu) bijvoorbeeld is dus letterlijk : dit is uw toornig zijn, d. i. tot zooverre zij

uw toornig zijn, voldoende is uw toornig zijn, vgl. het Jav. sampun als Kr. van wis

en van adja, alsook het gebruik van alam (genoeg) in het Skr. bij den vetatief (vgl. Kern.'

de Fidjitaal, vgl, § 112).

§ 258. Omschrijvingen van den vetatief zijn weinig in gebruik; als zoodanig kan

alleen beschouwd worden: wati patu-na met de constructie met hdai, vgl.

§ 94. Over den vetatief na sareè-pu en ede-du is in de vorige § gesproken

;

na (na-) nee-ra en töho of katöho is hij niet gebruikelijk.

Evenals in de verwante talen geeft de ontkenning (voor het verbale subst.)

na het partikel van den vetatief aan het geheel het karakter van een dringend

bevel: ai dja-na daa umbu-mu doü mamade, begraaf ook vooral de dooden

(15.6) ; ai pöda-póda-na daa batu-na nggdhi galara, laten zij vooral het bevel

van het dorpshoofd opvolgen (15.15). Als ontkennend partikel kan hier wati

niet gebezigd worden, vgl. § 266.

Op te merken is nog de volgende uitdrukking : ai-na mpara nggdhi walt

(14.9. v. o.) of zooals zij gewoonlijk luidt: ai-na-ti (of nli) mpara nggdhi wdli,

lett. «spreek niet meer van" of »laat ons niet spreken van", waarmede het

Bim. ons plaat staan" of «boeveel te meer (hoeveel te minder)" weergeeft.

Ti of nli (zooals de beste vorm heet te zijn) is een nadrukswoordje, het

komt bijv. ook voor in de uitdrukking: sela-ti = sela-tji= sela-du, uitgezonderd.

Mpara is thans volkomen = ra ; mogelijkerwijze heeft het hier de oorspronkelijke

beteekenis van mpa, slechts, maar. Voorb. köne bune sanlika sangadji

Ana-ana, sandede-ra tjaü ba lamada, ai-na-ti mpara nggdhi wdli ita ruma-ku,

zelfs vorst A. a. bemin ik zoo zeer, hoeveel te meer dan u (47.5—6).

Dikwijls vindt men na de uitdrukking nog bune santika, als, gelijk, wat

betreft, bijv. ndake-ra karawi-ku labo doü-doü makalai maraho inga labo

ndai-ku, ai-na-nli mpara nggdhi wati bune santika ndai-mu, zoo handel ik

jegens andere menschen, die mij om hulp vragen, hoeveel te meer dan wat

u betreft (50.26 en 27) ; köne-pu wati disa-na horu, ai-na-ti mpara

nggdhi wdli bune santika nahu, maloi ake, nee mawaü-na ao Ama Metjo ede,

zelfs (zij) durven niet helpen, hoeveel te minder kan ik, die klein

ben, A. M. (den tijger) weerstaan (57.15— 17. Op te merken is dat nahu

hier het met nadruk vooropgeplaalste subject van nee mawaü-na is, zoodat

aan de eigenlijke betrekking van nahu tot het voorafgaande niet meer gedacht
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wordt, en de geheele uitdrukking slechts de waarde van een bijwoord heeft).

Dergelijke beteekenis heeft ook ai-na mpara, bijv. ai-na mpara doü mawdra

wali, (vgl. over de constructie § 255), köne-pu djara na-waü-ra möda walt,

laat staan dat de man er was, zelfs het paard was verdwenen (26.22) ; en

kangampu mpa (vgl. ook de vorige § sub IV.), bijv. kangampu mpa lao di

rasa ro dana ita, köne póda mpowa lao luu di möti afi, laat staan om naar

uw land te gaan al ware het 't ingaan in eene zee van vuur (45.21). Ook

ndontara kan in dezelfde beteekenis voorkomen: ndonta-ra gendi mada nahu,

köne bune sanüka makalai-lai wali ra-nee nggömi, ku-mbeï-ku ba nahu, laat

staan mijne wenkbrauw, ook iets anders, wat gij verlangt, zal ik geven

48.28); ndonta-ra bune sanlika ita ruma-ku ndai karuma nee da tarima ro

nee da tjaü köne bune sanlika sangadji Ana-ana, sandede-ra Ijaü ba lamada,

ndonla wali-ra ita ruma-ku, men zwijge er van dat Uwe Majesteit niet zoude

aangenomen of bemind worden, zelfs vorst A. a. beminde ik zoo zeer, hoeveel

te meer dan u (48.12). Ndonla-ra beteekent lett. toen vermeldt, maar is

natuurlijk hier ironisch bedoeld, in den zin van »men vermelde niet, men

zwijge er van". Op te merken is, dat in het laatste voorbeeld ila ruma-ku

wederom als met nadruk vooropgeplaatst subject van nee da tarima staat.

Op te merken is voorts de uitdrukking: sura ila-ku, in de beteekenis van

»mits niet", bijv. sura ila-ku kalada nggero, mits de magerheid niet zichtbaar

wordt (109.27). Dewijl ila eigenlijk «niet willen" beteekent, is hierbij het

Mak. teya, niet willen, en partikel voor den vetatief, alsook het Mal. acal

djangan te vergelijken. Ila staat zeker in den conjunctief, dewijl het intransitief

is en ku als nadrukswoord heeft. Gewoonlijk wordt sura, zoo de zin

bevestigend is, door een verbaal subst. gevolgd. De eenige voorbeelden in

de teksten met een finieten zin zijn : sura weha-ku sewi ndupa-na, mits men

neemt »een overschot van de maat" (iets meer dan de maat, 14.2); suru

mu-kasi foi ade-mu labo nahu, mits gij een weinig medelijden met mij hebt

(48.22). Het werkwoord kan in deze zinnen zoowel in den conjunctief

als indicatief staan, de uitdrukking sura ila-ku maakt het evenwel waarschijnlijk,

dat men het als een conjunctief moet beschouwen.

§ 239. Er bestaat in het Bim. ook een passieve imperatief, welke reeds in § 101

behandeld is. Deze is evenwel alleen in den derden persoon te gebruiken.

Uitdrukkingen als: word bemind of gij moet bemind worden, zijn in het

Bim. wanneer men niet tevens den nadruk op »gij" wil laten vallen, alleen

uit te drukken door omschrijvingen als : neè-ra metji nggömi (met weglating

van den agens om de onbepaaldheid aan te duiden), men moet u beminnen.

Door voorvoeging van wali laat zich evenwel van dezen imperatief een passieve

vetatief vormen (vgl. de aangehaalde §). Door de bijzondere constructie

van ndai na wati kan deze vetatief ook in de andere personen gebezigd

worden zonder dat er bijzondere nadruk op den patiens valt, bijv. wati ndai

hade nggömi, gij moet niet gedood worden, vgl. § 95.



BMANEESCHE SPRAAKKUNST. 311

HET PERFECTUM.
§ 240. Gelijk de finiete vormen van het imperfectum worden gevormd van het

eenvoudige verbale subsi, zoo worden die van het perfectum gevormd van

hel mei waü-ra (oi-du) samengestelde verbale subst., vgl. § 80. Ra en du

krijgen in de finiete vormen wederom hun eigenlijk karakter van nadruks-

woorden terug, en kunnen vervangen worden door mpara of mpudu (nooit

door ku), vgl. § 80 en 81 Aanm. Zelden treft men waü zonder nadrukswoord

aan. Omtrent de uitdrukking van den agens, het gebruik van een volledig

voornaamwoord achteraan, alsmede omtrent het verzwijgen van het voor-

gevoegd verkort voornw. gelden dezelfde regels als bij het imperfectum.

Voorb. ku-waü-ra ipi hompa-ku, ik ben zeer vermoeid [geworden] (37.28)

;

ku-waü-du ndonla parange edja ro lede dei facal-na maulu aka-na ede, ik heb

den aard van de kaladie en gadoeng zooeven in het vorige hoofdstuk

vermeld (106.9 en 10); {bakai-ku sdhe ?), ku-waü-du [ku-waü mpudu,

29.16) sambele ngaha, (waar zijn de buffels ?) ik heb ze geslacht

om te eten (28.29); (bakai-ku madju ede ?) ku-waü-ra hori

mena, (waar zijn de herten ?) ik heb ze alle laten gaan (18.19);

nde pala mu-waü-ra mai wii weki labo nahu, nahu-ra nee mainga-mu, maar

(daar) gij gekomen zijt om u zelven aan mij toe te vertrouwen, zal ik u

helpen (37.17 en 18); mu-made-ra Kade ba nahu mai ka-ra ndede-n

mu-waü-ra karingu nami dóho, gij zult door mij sterven, dewijl gij

ons voor den gek hebt gehouden (41.15— 16); e ruma-e, na-waü-ra mai la

Kalai, Kalai is teruggekomen, heer! (23.15); maai ake na-waü-du ringu,

nu is hij gek geworden (53.35); na-waü-ra ndeu saraa ba howi sarumbu-mu,

uw lichaam is geheel en al gebaad in zweet (bedekt met zweet, 36.25 en 26)

;

mataho sara na-waü mpara laru-lehe, het goede is ongelijk (slecht) geworden

(90.14); sdhe-la, wai-e, na-waü mpudu mpoi, uwe buffels, moeder, zijn op

(30.14) ; pdku lamada, na-waü mpudu made lelo ana lamada, toen ik terugkeerde,

was mijn kind verpletterd gestorven (20.27); na-waü lelo saraa edi ro sarumbu-na,

zijne voeten en zijn lichaam waren geheel stuk gegaan (18.39) ; na-wara poda la

Kalai, na-waü mpudu kani sambólo songke, Kalai is er werkelijk en hij heeft

aangedaan een hoofddoek van soengkit, enz. (25.17—18) ; wali wdra ra-ntjdra-mu

nggömi dóho, nde pala na-waü-du landa ba wai, gij hebt niets misdreven,

maar de oude vrouw heeft (u) verkocht (40.26—27); djama ai ake na-waü-du

wdri ba Allah ta'dla, heden ten dage heeft God het veranderd (37.32);

bara-bara wua lopi-sa na-waü-du ngaha ba kako, de goederen, de lading van

het schip, zijn door de wormen opgegeten (102.6). Voorbeelden met een

volledig voornw. achteraan zijn: mu-waü-ra mpore, eda ba nahu, nggömi ake,

gij zijt vet geworden, naar ik zie (36.1); e-ama-e, la-waü sara nljaü ba ita,

ake mpa weki lamada, vader, als gij behagen in hem schept, »dit is mijn

lichaam" (dan onderwerp ik mij aan uw wil, 45,10). Voorbeelden met

verzwegen verkort voornw. zijn: waü-du tjumpu mena kapa wadu ede, het
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steenen schip is geheel af (22.9); mai ka-ra ndede-n nahu waü-du mböto

rugi-ku, want, wat mij betreft «veel is geworden mijne schade" (ik heb veel

schade geleden, (22.54); waü-du mbai wdli ndai-ku, nu stink ik zelf ook

(lett. nu ben ik zelf ook bedorven, 35.20); e nasi ) waü-du hengga

weya nljai kuru-mu ede ba hawo ro ninu ruma-la, o vogel, zijne

Majesteit heeft de deur van uwe kooi geopend (49.18—19); nira-pu sadopa

ro sapatu waü-du waa rai ba lako, met de muilen en schoenen is een hond

weggerend (102.5); ede-ra dula karinga kai-na rato: waü mpudu böro hadju,

ruma-e, daarop keerden zij terug en berichtten den prins: men heeft het

hout verzameld, heer! (23.31).

Somtijds bezigt men ook de finicte vormen in plaats van de in § 78

behandelde constructie, dus na-waü-ra mai voor waü-ra mai(-na), nadat hij

gekomen was, bijv. indo kapo doü siwe aka-n de, na-waü-ra larima sadeka,

lao kai-na di amba, de genoemde vrouw ging, nadat zij eene aalmoes ontvangen

had, naar de markt (56.58 en 59) ; ede mpara nöno-n kahawa, na-waü mpara

nöno kahawa, ede mpara iyu-na mawu, daarop dronk hij koffie ; nadat hij

koffie gedronken had, voelde hij zich duizelig (47.55) ; kapo wei pande,

na-waü-ra dula wai ede, na-lao-ra hengga nljai, enz., de timmermansvrouw

nu ging, nadat de oude vrouw naar huis gegaan was, de deur openen, enz.

(51.56). Vooral na makento mpara ba ede worden de finiete vormen dikwijls

in dien zin gebruikt, bijv. makento mpara ba ede, na-waü-ra tjumpu sambeya

ro dowa-na, ede mpara londo lao kai-na, enz., daarna, nadat zijne gebeden

geëindigd waren, ging hij naar beneden (uit de moskee) om te gaan, enz.

(45.16); makento mpara ba-ede, na-waü mpara mami mena, ede-ra tjedo kai-na,

daarna, nadat alles gaar was [geworden], schepte zij (het) met een lepel op

(44.28). Men kan echter ook zeggen: makento mpara ba ede, waü mpudu

tjumpu sambeya, na-tjuwa londo, daarna na afloop van het gebed, ging ieder

naar beneden (55.56—57).

De vormen van het perfectum kunnen ook de beteekenis van het futurun

exactum hebben, vooral is dit het geval in zinnen, die met nggdra «indien,

als" beginnen, waarbij dan sa (si) of sara als nadrukswoord na waü komt

(dezelfde zin heeft ook het gebruik dezer nadrukswoorden alleen). Voorb.

ku-waü sara larima masa, ku-mai mbeï, als ik het geld zal ontvangen hebben,

zal ik het komen geven (40.7); wdra pöda hadjal lamada ake ,

nggdra ku-waü-sa raka, sa-ralu arupiya ufa kai-ku ita, ik heb werkelijk iets

noodig , als ik het verkregen heb, zal ik u met honderd gulden

beloonen (50.19—20) ; nde pala, mu-waü-si karahi, ai-na dja nèfa-nèfa-mu

nahu, maar als gij getrouwd zult zijn, vergeet mij dan ook niet (51.27);

la-kaluu mena-ku de ode rowa bou, la-waü-sa tau, ta-bonto kai-ku

malanta, gij moet alles doen in een nieuwen pot, als gij het er in

gedaan hebt (of: zult hebben), moet gij (dien) met wit goed bedekken

(4.40—41); nggdra mu-waü-si mpore, ku-ngdha weya-ku ade-mu, als gij vet
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zult zijn [geworden], zal ik uw hart eten (55.15. v. o.); mai ka-ra ndede-n.

na-waü sara lósa döho, tjoü-ra ndai makaruma-ta üa döho, want, als zij weg

zullen gegaan zijn, wie zal ons (dan) als vorst erkennen ? (55.52) ; wdra

sa-buwa parakdra ndai nuntu waü labo ita ruma-ku, waü-si ringa ba ita

ruma-ku nggdhi ro rawi ake, wati dja-du lowa, enz., er is ééne zaak, die eerst

aan u moet verhaald worden, als uwe Majesteit deze woorden en deze zaak

gehoord zal hebben, kan het niet anders of, enz. (60.25—24). Soms moeten

wij dergelijke met nggdra aanvangende zinnen ook met het perf. (of plusq.

perf.) vertalen: nggdra na-waü sara ringu, wati-du lowa-ta kandadi kali, als

hij gek geworden is, kunnen wij hem niet meer opperpriester doen zijn

(55.59 en 40); sdra-na ruma-t bïtjdra: na-waü sara sambeya djumaa ro na-waü

sara mbeï sadeka, na-luu-ra di ode asi, het was de gewoonte van

den rijksbestierder, dat, als hij het Vrijdagsgebed verricht en aalmoezen

gegeven had, hij het paleis binnen ging, (56.51 en 52); na-lampa-si

di sori, na-kani-ku sapalu-na, na-waü sara lösa watu oi ro sori, na-runlju-ku

sapata-na, als hij door eene rivier ging, dan trok hij zijne schoenen aan, als

hij weder uit het water [en de rivier] gekomen was, trok hij zijne schoenen

uit (42.55 en 56).

§ 241. In vragen en antwoorden wordt dikwijls in plaats van de finiete vormen

het verbale subst. van het perf. gebezigd: na-sodi-ku: ra-röpo ndai-mu-ro

labo rahi-mu? iyo ra-röpo-ku lamada, en zij vroeg: hebt gij twist

gehad met uw man? ja, ik heb twist gehad (72.11 en 12);

na-sodi-du la Bango: waü-du kandeu-mu-ro dri-mu aka-n ede? waü-du

kandeu ba nahu kai oi pana, zij vroegen aan Bango: hebt gij daareven uw
broeder gebaad? ik heb (hem) gebaad met warm water (55.18 en 19).

Men kan echter, evenals in het imperfectum, ook de finiete vormen bezigen,

bijv. na-waü-ra wdra doü sodi-na-roP na-waü-ra mböto doü maso'di-na,

heeft zij al een vrijer? «veel zijn geweest die" (velen) hebben haar

ten huwelijk gevraagd, (45.2 en 5). Buiten vraag en antwoord leest men

72.17: kira ba nahu ra-röpo-na anakoda ede labo wei-na„ naar ik meen,

heeft de scheepsgezagvoerder met zijne vrouw twist gehad. (Het is niet

waarschijnlijk, dat ra-röpo hier object van kira is, vgl. § 247, ten eerste

dewijl dergelijke woorden, als kira, gewoonlijk als absolulieven gebezigd

worden, waarbij het volgende in de directe rede staat, vgl. § 251 en ten

tweede, dewijl de verbale subst. met ra, althans in meer gewone taal, niet

in dezen zin als object plegen op te treden, vgl. § 255). Nu vergelijke men

hierbij 66.11: pala ranggasasa ede wdra ra-weha-na ana sangadji, de reuzen

nu, hadden eene koningsdochter genomen (geroofd). Natuurlijk heeft hier

ra-weha na wdra de beteekenis van het verbale subst. van het perf., niet,

gelijk in de voorbeelden onder § 65, die van »het genomene". Het zoude

absoluut hetzelfde geweest zijn, indien men voor wdra ra-weha-na gezegd

had na-waü{-ra, enz.) weha. Men kan dus voor de finiete vormen van het
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perfectum wdra met het verbale subst. van het perf. bezigen, welke constructie

wederom gelijkwaardig is met die in de drie eerste voorbeelden, waarin

het verbale subsf. zonder wdra optreedt en waarin men wdra als verzwegen

kan beschouwen, (noodig is dit evenwel niet, vgl. § 252 en zie ook hier

beneden). Een ander voorbeeld is: bakai ilji isi köroma ede F wdra

ra-lero di ade poö ede (24.17), wat wij kunnen weergeven met: waar zijn

die dadelpitten? zij zijn opgehangen in die bamboe (wij zouden

uauwkeuriger zeggen: zij zijn in die bamboe, welke daar hangt). Wij kunnen

hier wdra ra-lero door een passief vertalen, het Bim. kan ook hier geen

eigenlijk passiel' te kennen geven, maar door verzwijging van den agens na

ra-lero, welke ook niet uit het verband is op te maken, drukt het toch uit,

wat misschien meer letterlijk te vertalen is met »men heeft ze opgehangen",

wat hier evenwel al zeer weinig verschilt van »zij zijn opgehangen". Op

deze wijze zal wel ook de zin op 14.3—2. v. o. te verklaren zijn, waarop

reeds in de Aanm. na § 68 gewezen is: nggdra wdra-sa djara ro sdhe

mangdha ntadi doü nggdra raa-tuba-sa djara ro sdhe ede, enz.,

indien een paard of buffel van de aanplanting van iemand eet,

indien dat paard of die buffel (met eene lans, enz.) gestoken is, enz. De

woorden: djara ro sdhe ede zijn het object van raa-tuba, terwijl de agens

niet uitgedrukt is. Over het algemeen wordt er zeer weinig gebruik van dezen

vorm gemaakt, uitgezonderd, gelijk boven gezegd is, in vragen en antwoorden.

Ook daar kan wdra uitgedrukt zijn, maar dan pleegt men in plaats van het

verb. subst. van het perf., het eenvoudige verbale subst. van het imperf. te

bezigen. Voorb. wali wdra èda-mu doü woro mawaa taraku, enz., hebt gij

niet iemand uil de andere wereld gezien, die eene buks droeg, enz. ?

ik heb iemand gezien met eene buks, enz. (26.1 en 2); wati wdra èda-mu

Ama Seho aka-n ede F — wdra mai raka-na nahu, hebt gij A. S. (den

buffel) zooeven niet gezien? hij is naar mij toe gekomen (36.19

en 20) ; wdra waa-ta saninu-r ? wdra waa-k saninu, hebt gij uw
bril medegebracht ik heb mijn bril medegebracht (73.8). Valt er

nadruk op den agens, dan komt deze na wdra te staan en wordt het verbale

subst. in een deelwoord veranderd, vgl. § 255, bijv. wati wdra-na kali

mamai aka-n, ede? wali wara-na, ruma-e, maina akedeï, is de

opperpriester niet zooeven gekomen ? hij is hier niet gekomen

(47.28 en 29). Zoo is ook te verklaren : e pande, wdra wei nggömi mamai

dra nahu mawaa parakdra, enz., baas, uwe vrouw is hier bij mij gekomen,

brengende eene zaak (aanklacht), enz., (52.23); he kaman-e, wdra djdra-ku

marongga möda di ade ake kola ake, makkers, mijn paard is verdwenen in

dezen vijver (53.28). Uit het verband blijkt, dat men deze zinnen niet

heeft op te vatten als: er is eene vrouw van u, die, enz., en: er is een

paard van mij, dat, enz. Beide zinnen leveren tevens voorbeelden van het

gebruik van de in deze § behandelde uitdrukking van het perfectum, buiten
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tfraag en antwoord, terwijl in beide het teeken van het perf. voor den verbalen

vorm na wdra ontbreekt. Een ander voorbeeld nog is : maai ake wdra

nggadu-na sura, nu heeft hij een brief gezonden (73.37).

Niet altijd evenwel heeft wdra, gevolgd door een eenvoudig verbaal subst .,

de beteekenis van het perfectum, het kan ook imperf. zijn. In dat geval

echter geeft de construclie aan het werkwoord steeds
1

* eene^nadrukkelijke

beteekenis. Dit kan nu ook het geval zijn, zoo de constructie in plaats van het

perfectum staat, bijv. in de antwoorden, maar uit de bovenstaande voorbeelden

blijkt, dat zij ook gebezigd wordt, waar volstrekt geen bijzondere nadruk

op hel werkwoord valt. Voorb. ede-ra kau lao tiyo kai ba pa. Ede-ra èda

kai ba doü malao parèsa-na aka-n de, na-wdra pöda èda-na doü upa-na, daarop

beval de pachter te gaan kijken. Daarop zag hij, die ging onderzoeken

(rond) en hij zag werkelijk de vier menschen (40.15— 16). Eigenlijk drukt

de construclie met wara hier hetzelfde uit, wat ook reeds door pöda «werkelijk"

wordt te kennen gegeven, vgl. 54.22. Vooral in ontkennende zinnen met

wati is deze constructie gebruikelijk; na-lambdri kui, na-tambdri wdna, wati

wdra èda-na doü masaldm, hij wendde zich links, hij wendde zich^rechts,

maar hij zag volstrekt niemand, die groette (58.24); makento mpara ba ede

kadeè-deè ba ruma sangadji, wali-pu wdra mai-na ruma-t bitjdra ro kali, de

vorst wachtte daarna langen lijd, maar de rijksbestierder en opperpriester

kwamen nog in het geheel niet terug (47.40) ; wati wdra ntjambe-na sangadji

Ana-ana, vorst A. a. antwoordde volstrekt niets (46.12); indo kapo poö ede

wati-du wdra èda-n, de bamboe evenwel zag hij in 't geheel niet meer (24.24)

;

(het nut van zich naar den qiblat te richten is) : wati-da wdra-na hina-na

pala ba sikasa, dat straf hem zeker niet treffen zal (93.2).

§ 242. Omtrent het gebruik en de beteekenis van het perfectum is nog het volgende

op te merken. Het perf. der kwalificatieve werkwoorden beteekent in de

meeste gevallen: «geworden zijn, wat het woord aanduidt". Voorb. zijn

in de voorgaande §§ te vinden, hier volgen nog enkele: wati-du èda angi-ta,

ane-e, mu-waü-ra nae sampela, ampo la-èda angi, wij hebben elkander niet

weer gezien, eerst nu gij groot en volwassen geworden zij t, zien wij elkander

weder (87.21—22); na-waü-ra fakabu rawi-na ba waü-na lowa, zijn gedrag

is laatdunkend geworden, dewijl hij knap geworden is (99-31). Soms

kunnen wij het vertalen door «reeds, al" in te voegen: wdra lolu-n ana

monè-n, na-waü-ra nae sampela mena, zij hadden drie zoons, die allen reeds

groot en volwassen waren (26.8. v. o.). Dikwijls wordt evenwel ook het

perfectum gebruikt, waar wij dit niet zouden gebruiken. Men houde hierbij

in het oog, dat deze woorden, in het imperfectum gebezigd/Moor ons ook

dikwijls weer te geven zijn door «worden, enz.," wat het woord verder

aanduidt, bijv. makento mpara ba ede, na-supu-ra ompu, daarna werd de

oude man ziek (39.2) ; na-laho lalo mpa supu ede, dan werd de ziekte terstond

»goed (beter, 59.4). Hoe wij nu deze werkwoorden vertalen moeten, hangt
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af van de verhouding van subject en praedicaat. Stelt het praedicaat eene

eigenschap van het subject voor, welke vast of als vast gedacht is, dan

geven wij het werkwoord weer door »zijn", anders door » worden" en wat

het woord verder aanduidt; bijv. nahu ku-ntoi, ik (de aap) ben klein (van

natuur, als vaste eigenschap, 58.15); na-taho-laho parange-na, hun aard is

zeer goed (58.2); na-ringu pöda pala doü ede, die man is werkelijk gek

(45.11. Hier wordt ringu als blijvende eigenschap gedacht, terwijl men in

het midden laat of het subject dit geworden of altijd geweest is); enz.

Wanneer nu een dergelijk praedicaat geen vaste eigenschap van hel subject

aanduidt, maar eene, welke er op het oogenblik aan wordt toegekend, dan

bezigt het Bim. het perf., bijv. na-waü-ra mawu me doü raa-manöno luwa,

hij is dronken als iemand, die palmwijn gedronken heeft (99.55); rongga

ura ro fóde, na-waü-du rindi saraa möti ede, er kwam
regen en storm, en de zee was geheel duister (70.24—25); indo kapo tuwa

kali ede na-waü-ra bura mena djenggo-na, wat nu de opperpriester betreft,

zijn baard was geheel wit. (46.9). Ook wanneer een deelwoord te bezigen

is, wordt op dezelfde wijze gebruik van het perf. gemaakt, alleen is in

herinnering te brengen, dat het deelwoord met waü-ra veelal in een finieten

zin ontleed wordt, vgl. § 85, bijv. wdra sa-buwa sdhe na-waü-ra mpèke

bange pöda-pöda, er was (eens) een buffel, die zeer mager was (55.21. v. o.).

Vgl. ook de voorbeelden onder § 85—85. Stelt het woord eene vaste

eigenschap of eene, die als blijvend gedacht wordt, voor, dan bezigt men het

deelwoord van het imperfectum. Ook bij het verbale subst. dezer woorden

geldt dezelfde regel voor het gebruik van het perf., men zie de voorbeelden

onder § 81, maar hier bezigt men ook dikwijls het subst. van het imperf.

voor dat van het perf.. bijv. 54.7 : ba supu ringu-na, ter oorzake van zijn

gek zijn, (naar de beteekenis: dewijl hij gek geworden was), zoo ook ibid.

reg. 8, ba ringu-na, enz. In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat woorden

als: hengge, de koorts hebben; pili, pijnlijk zijn; op gewone wijze in het

imperf. worden gebezigd. Slechts zelden is het perf. der kwalificatieven

ook door ons met denzelfden tijd te vertalen, zoo kan bijv. opgevat worden

waü-du mbóto rugi-ku, veel is geweest mijne schade (ik heb veel schade

geleden 22.54).

Wat betreft die woorden, waarvan het deelwoord van het imperfectum

door ons weergegeven wordt met verleden deelwoorden als : maiha, bedorven,

geschonden, vernield; mambai, bedorven, verrot; manljuwu, gewond; enz.,

is op te merken, dat zij in deze beteekenis, hetzij als deelwoord, hetzij in de

finiete vormen of als verbaal subst. alleen dan voorkomen, zoo zij eene vaste

eigenschap of eene als zoodanig gedachte aanduiden, wat uit den aard der

zaak, vooral bij de deelwoorden, geschiedt. Is dit niet het geval dan hebben

zij de beteekenis van : bederven (corrumpi), verrotten, enz. en moeten om

ons «bedorven", enz. uit te drukken in het perf. geplaatst worden: nggdra
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na-made-sa of na-iha-sa, indien het sterft of bederft (of: geschonden wordt,

15.7); sandaka-pu iha ngdra-mu, zorg voor het bederven van uw naam (zorg

dat gij geen slechten naam krijgt. 84.26. v. o.) ; na-waü-ra iha mena kone

tembe-ku, zelfs mijn saroeng is heeleraaal vernield (34.32) ; iha ade, zich

bedroeven (83.30, 86.18), maar: bente maiha, eene vernielde, vervallen versterking

(78.36); zoo ook in de uitdrukking: ruu maiha, ongeluk, tegenspoed (bijv.

8.11); tkjo weya ruu-na, na-taho ro na-iha, zien naar iemands lot, of het

goed of slecht is (64.3); iyu-na na-mbai, de lucht er van is bedorven, het

stinkt, als vaste eigenschap (10.28); föo mambai, bedorven, rottige mangga's

(62.16); maar na-waü-ra mbai wöu-na ake, die lucht van haar is bedorven,

zij stinkt (33.9, als toevallige eigenschap) ; nggara na-ntjuwu mpowa-sa, als

het alleen maar gewond wordt (15.8); ndei bore kai-na sarumbu-na mawaü-ra

ntjuwu. om zijn gewond lichaam mede in te wrijven (62.4); maar ai-na

paki-mu doü mantjuwu, werp niet weg (laat niet in den steek) de gewonden

(13.5); ndadi na-ambi mena-ra sa-mena-na sangadji-ngadjidöhoede,waümpara

ambi, enz., daarop maakten de verschillende vorsten zich gereed, toen zij

gereed waren, enz. (79.12— 13); na-waü-ra ambi waü oi di tjere, het water

in den ketel stond al te voren gereed (44.34). Het deelwoord met ma van

made, sterven, heeft de beteekenis van ons adjectief »dood" ai-dja-na daa

umbu-mu doü mamade, begraaf toch vooral de dooden (13.6); nggara wdra-sa

djara ro sdhe ro au-au-du mamade, indien er is een paard oi' een buffel of

wat ook, dat dood is (14.6. v. o.) ; daarentegen: kamori mena-pu doü maramade

ake, maak (weder) levend al deze lieden, die gestorven (die door uw toedoen

gedood) zijn (19.37—38).

Bij enkele veel voorkomende woorden wordt wel eens het perf. niet

vormelijk uitgedrukt, bijv. bij fjumpu, eindigen (finiri) : na-waü-ra tjumpu

doü di ade rasa-ro? tjumpu-ra, zijn de menschen uit dit land op?

(zijn er geen menschen meer in hel land?) zij zijn op (74.13 en 14);

nggara na-tjumpu sara oi, als het wal er op is (5.2); na-mpoi-sa mai-na,

als hun komen afgeloopen is (als er niet meer komen, IV.) ; na-bini saraa-kn

lamba nahu aka-n de, mijn net was ten eene male vol (18.6, waü-ra bini,

ibid. reg. 2 en 13). Ook als het werkwoord den vorm van een subst. moet

aannemen, wordt het perf. dikwijls niet aangegeven, bijv. wali-pu made-ku

nahu ake, ik ben nog niet dood (33.17). Daarentegen wordt in de finiete

vormen als historische tijd, het perf. voor het imperf. gebruikt: ede mpara

mbia sambura pöda-na lopi rato aka-n ede; doü labo-na waü-ra made mena,

enz., «daarop brak het schip van den prins werkelijk uiteen" (daarop leed

de prins werkelijk schipbreuk), zijne volgelingen zijn allen omgekomen

(kwamen allen om), enz. (21.15— 14. v. o.); ede-ra hanta kai-na tdre malabo

tonggo ro pingga, löo bate mena kai ba rido-n na-waü-du mbia sambara-mbura

mena pingga ra mangko, daarop nam de schoonzoon de schalen met deksels

en borden op, en wierp ze neer, (zoodat) al de borden en koppen (z. v. a.
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het aardewerk) in stukken braken (27.22—25). Op te merken is nog,

dat de hier behandelde woorden de beteekenis van het perf. hebben in

samenstellingen: made lelo, verpletterd (door verplettering) sterven (20.17

en 27) ; enz.

De woorden, welke gevormd zijn met de in onbruik geraakte en voor

het Bim. geheel synonieme prefixen ka, ta en sa worden op dezelfde wijze

behandeld. Het duidelijkst valt dit in het oog bij die woorden, welke wij

door adjectieven of verleden deelwoorden kunnen weergeven als : tahengga,

open; sanggori; los; sambanta, uitgestrekt. Evenals nu supu, indien het

geen blijvende eigenschap uitdrukt door ons weer te geven is met »ziek

worden", evenzoo beleekent in dat zelfde geval tahengga, open worden, d. i.

zich openen, opengaan; sanggori, los worden, los gaan; sambanta «uitgestrekt"

worden (niet als passief van uitstrekken, maar als een adjectief met worden,

exlendi, zich uitstrekken). Wil men nu uitdrukken »open zijn", enz, dan

moet derhalve het perf. gebezigd worden. Men zegt dus: na-èda-du ntjai

lawa-na na-waü-ra tahengga mena, hij zag, dat de poortdeur geheel open

stond (51.38 en 39); na-èda-du Maharadja Indar-Dewa na-waü-ra sambanta,

hij zag vorst I. D. uitgestrekt liggen (79.37—38) ; parada sara na-waü-ra

saröljo, de verf is afgeschilverd (100.26) ; na-waü-ra pala sarötju mena

wöle-na, de grendel is geheel afgeschoven [geraakt] (102.20). Doch ook bij

die woorden, welke wij anders weergeven, geldt dezelfde regel. Een woord

als kakila, bijv. vertalen wij door: schitteren, glanzen, maar eigenlijk behoort

het lot dezelfde catagorie woorden als: tahengga, men zegt dus: na-waü-ra

kakila bune saninu weki-na djdra ede, het lichaam van het paard glom (lett.

ongeveer: was glimmende geworden) als een spiegel (52.41). Om dezelfde

reden is het perf. gebezigd in: labo waü kadjaro-djoro raa weki-na »met het

in stroomen vloeien van het bloed van hun lichaam", (terwijl het bloed in

stroomen vloeide uit hun lichaam, 62.2). Men vergelijke nog de vertaling

van volgenden Maleischen zin : pandji-pandji marika itu pon berkibaran-lah

dan segala lambung marika itu pon berkilalan-lah dan segala parisi marika

itu pon gumirlapan-lah : bindera siyadera ede na-waü-ra tafèfa-fèfa labo

sa-mena-na budja siyadera ede na-waü-ra kakila labo sa-mena-na tende siyadera

ede na-waü-ra kantjindo.

Een woord als sarènga vertalen wij door » op den rug of achterover liggen",

en deze beteekenis kan hel ook werkelijk hebben, bijv. in de substantief-

constructie, anders is het wederom in het perf. te bezigen: limba ompu

na-waü-ra made sarènga di ade peti, het lijk van den ouden man, dat

achterover (dood) in de kist lag (59.35, waü-ra behoort bij sarènga, over

deze samenstelling, waarin van de gewone volgorde afgeweken wordt, zie

men $ 168).

Stellen deze woorden evenwel eene blijvende eigenschap voor, dan staan

zij in het imperf., maar in de beteekenis, welke anders het perf. heeft, dus

:
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amu fanda matarambeyo, afhangende pandan-wortels (d. i. afhangend zijnde,

niet wordende, als vaste eigenschap, pensilis, 4.14); rii masadidi, recht

opstaande stijlen (16.10); katiti-kili tjahaya-na boë ba liro, de glans er van

nam. van de uwi tandii, (soort plant) schittert, als de zon haar beschijnt

(106.15). Voorts dikwijls in samenstellingen als: maru sambanta, liggen

uitgestrekt zijnde, uitgestrekt liggen (79.47); maru sarènga, liggen achterover-

liggende, achteroverliggen (19.5). Ook wanneer het werkwoord den vorm

van een subst. moet aannemen of ook in eene daarvoor in de plaats tredende

constructie met het deelwoord; ba bau nee tahengga kai mena ntjai lawa,

waarom is de poortdeur geheel open? (51.41); duwa lela masarènga, twee

bladen achteroverliggende, vóór: met het achteroverliggen van = terwijl

achteroverliggen twee bladen, vgl. § 255 (4.23).

Hier volgen nog eenige voorbeelden van het gebruik van het imperf. bij

deze woorden : doü mümin na-neè-sa ngdha ade-na, ampo na-kanggado sanga-na

hadju ede, als de vroomen willen eten, dan bewegen zich de takken der

boomen (90.1. v. o. kanggado «bewogen worden", moveri, in beweging komen);

na-tambdri kui, na-tambdri ivdna wati ivdra èda-na, enz., hij wendde zich

links, hij wendde zich rechts, maar hij zag volstrekt niet, enz. (58.24)

;

na-tjoro-tjoro kamaru-du weki-na, na-kagöro-ra eli nawa-na, zij hield zich

slapende en het geluid van baar adem werd snorkende (en zij begon te

snorken 59.16); wati taho ade-ko maèda iveya raa-na rnasambara-mbura ede,

ik kan het niet verdragen te zien »hun bloed, dat zich overal verspreidt of

verspreidt wordt, 64.30).

Wdra (zijn) pleegt in het perf. te staan in de liniete vormen zoo het

«bestaan, in wezen zijn" beteekcnt, bijv. na-waü-du wdra na-kadawdra-ku,

het bestaat (is) reeds (voor »wal bestaat", vgl. § 85) doet hij niet bestaan

(7.5, vgl. 97.12). Doch in substan tiefvorm wordt steeds het imperf. gebezigd,

bijv. wudjüd aö-na wdra Allah (6.14 v. o.); tanda wddjib wdra-na Allah

(ibid. reg. 13. v. o.). Ook in de beteekenis «ergens aanwezig zijn" wordt

dikwijls het perf. gebezigd, wanneer er over iemand of iets gesproken wordt,

dat te voren ergens nog niet aanwezig was, bijv. na-waü-si wdra doü siwe

ede dra uma ake mpa, kti-mbeï-ktt, enz., als die vrouw hier in dit huis zal

zijn (ongeveer: aanwezig geworden zal zijn, gekomen of gebracht zal zijn),

zal ik geven, enz. (51.34); (gij hebt bevolen eene vrouw te zoeken): ake,

na-waü-du wdra doü siwe mamidi ro mau, mu-kau-ku lao kadula wdli, en nu

er eene stille en rustige vrouw is, beveelt gij haar weder terug te brengen

(32.34) ; (hij gaf bevel alle bewoners van het land bijeen te roepen), ndadi

sa-mena-mena-na doü di ade rasa ede na-waü-ra wdra mena, vervolgens waren

al de inwoners van het land tegenwoordig (74.12). Ook wel in substantiefvorm

:

ba supu neyo ade-na ba waü-ra wdra Maharadja Kurma, uit vreugde dat

M. K. aanwezig (teruggekomen) was (75.34—35). Doch bezigt men ook

wel eens in dit geval het imperf., zoo leest men 23.15: na-waü-ra mat la



320 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

Kalai, Kalai is teruggekomen, en verderop (reg. 17): na-wdra pöda la Kalai,

Kalai is er werkelijk. Wanneer het al of niet te voren aanwezig zijn niet

in aanmerking komt, bezigt men het imperf., bijv di ai wakatu ede, na-bini-ku

doü manggeè ada labo ruma-ta, wdra-dja ruma-t bitjdra, wdra dja luwa kali,

enz., op dien tijd was het vol met menschen, die hunne opwachting bij den

vorst maakten, de rijksbestierder was ook aanwezig, ook de opperpriester

(46.7—8 zoo ook 49.6, 67.30). In zinnen, waarin wij «hebben" bezigen,

kunnen wij het perf. door «reeds, al", weergeven: na-waü-ra wdra doü sodi-na-ro,

heeft zij al een vrijer? (45.2). daarentegen is het imperf. gebezigd in: wdra dja-ra

ana-mu-ro, hebt gij ook kinderen? (50.38). In een zin als: na-waü-ra wdra

fitena pala di weki nahu ake, maar er is geweest laster jegens mij (maar

men heeft mij belasterd, 46.18), heeft het perf. de beteekenis van het onze.

De woorden, die een geluid nabootsen en ook de daarvan met ka afgeleide

woorden, worden meestal in het perf. gezet: na-waü-ra tarutake eli koha

luta-na, het geluid van zijn schedel was tarutake (zijn schedel maakte een

dof geluid, 38.38) ; na-waü-du rugu-rege tampöde-mpöde-na labo tjere ede, zijn

op en over elkander rollen met den ketel was ruge-rege (maakte een rammelend

geluid 54.31); eli-na afi na-waü-ra kagaka, het geluid van het vuur is loeiend

(84.13. v. o,.); eli au-tji mawaü kanlaru-nfoü (30.28). Doch vindt men ook

karege ro karugu eli rante-na (84.12. v. o.); eli mboo hadju makantaru-ntoü

ndede lalo ede, het geluid van het vallen der boomen, dat zoo zeer nfaru-ntoü

was (30.27). Het perf. bij deze woorden zal wel op dezelfde wijze als bij

de kwalificatieven te verklaren zijn, alleen schijnt er bij het gebruik meer

willekeur te heerschen.

Hetzelfde geldt van het gebruik van het perf. bij ngango en linli, in

opschudding raken, bijv. (juwa-tjuwa mbisa ganlu-gantu-na, na-waü-ra ngango

saraa èse ladja ede, zij vielen van de eene flauwte in de andere, en men

raakte op den zolder in groote opschudding (75.11 en 12, zoo ook 73.19);

ndadi samena-mena doü na-waü-ra ngango mena malao balu, enz.,

de menschen geraakten in opschudding, terwijl zij volgden, enz.

(49.12); na-waü-ra linli di rasa ede ba supu mboü, enz., en men geraakte in

opschudding in het land, omdat algemeen bekend werd, enz. (45.36), maar

ook rongga-pu di rasa, na-ngango ro linti mena-ra doü, toen zij in de stad

kwamen, geraakten de lieden allen in opschudding (67.18—19).

Ook ndede en ndake worden somtijds in het perf. gebezigd (bijv. 22.39,

76.9), gewoonlijk echter staan deze woorden in het imperf. (bijv. 43.8, enz.).

Omtrent het gebruik van het perf. bij de overige intransitieven en transitieven

is alleen nog op te merken, dat men somtijds wel het imperf. in den zin

van het perf. bezigt, evenals in de verwante talen, hoewel betrekkelijk

zeldzaam, bijv. pai-sa ku-bae kai-ku ade nljoki mandake, ku-sambeya ro

ku-puwasa, verondersteld dat ik deze kwalen gekend had, dan had ik gebeden

en gevast (85.3 en 4).
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SUBSTANTIEF-CONSTRUCTIE.

§ 245. In vele gevallen moet een werkwoord een vorm aannemen, welke den inhoud

van het werkwoord met de waarde van een substantief weergeeft. Evenals

bij de finiete vormen en de deelwoorden, zijn ook bij de verbale subst. twee

tijden vormelijk te onderscheiden, het imperf. en het perf. (Ook het subst.

met ndai kan in een bepaald geval voor het verbale subst. van het imperf.

staan, vgl. § 97). Als subst. van het imperf. treedt op het woord, dat in

de tegenwoordige taal als stamwoord te beschouwen is, (dus èda, verbaal

subst. van »zien"; nae, verhaal subst. van «groot zijn"; tahengga, verbaal

subst. van »opengaan"; enz.) of wel het stamwoord met het prefix ka, vgl.

§ 34, volg., of wel het stamwoord samengesteld met kai of labo (deze subst.

komen weinig voor, voorbeelden zijn te vinden onder § 117 en § 141, zij

zijn niet te verwarren met het subst. met ndai en kai wat door weglating

van ndai vormelijk gelijk kan zijn); met weya, vgl. § 142, vlg., of eenig ander

woord, vgl. § 159 vlg. Over het verbale subst. van het perf. zie men §64
en 81. Ook bij de substantief-constructie plegen de meeste bijwoordelijke

bepalingen met het verbale woord samengesteld te worden. Omtrent actief

of passief geldt hetzelfde, wat bij de finiete vormen gezegd is. In herinnering

is evenwel te brengen, dal na enkele werkwoorden een subst. met ndai

gebezigd kan worden in de waarde van onzen passieven infinitief (zonder

uitgedrukten agens) vgl. § 97. De agens staat bij de verbale subst. uit den

aard der zaak in den genitief. Wordt de agens door een subst. voorgesteld,

dan wordt, zoo het werkwoord intransitief is, de genitief uitgedrukt óf door

aanhechting van na aan het verbale subst. óf door eenvoudige nevenplaatsing,

evenals dit bij de eigenlijke subst. plaatsvindt; is het werkwoord transitief,

dan wordt de genitief uitgedrukt door ba voor het subst. te plaatsen, terwijl

achter het verbale subst. na al dan niet kan geplaatst worden. Treedt een

pers. voornw. als agens op, dan kan de genitief worden uitgedrukt door

den verkorten of eigenlijken genitiefvorm aan het verbale subst. te hechten

of wel door het volledig voornw., in de gevallen in § 209 vermeld, terwijl

dan wederom na transitieven ba gebezigd moet worden, wat natuurlijk ook

het geval is bij die voornw., waarvan geen verkorte vorm bestaat. Voor-

beelden zijn in de volgende § te vinden, en voor enkele bijzonderheden zie

men § 254. De wijze, waarop wij het verbale subst. weergeven, kan

verschillend zijn, altijd kunnen wij het vertalen door een infinitief, hetzij

bepaald door het lidwoord of een voornw., hetzij niet, maar meestal brengt

ons taaieigen mede, dat wij met verandering van constructie, een finiet

werkw. bezigen, somtijds echter moeten Ook wij een infinitief, hetzij bepaald,

hetzij onbepaald gebruiken. Vooral de verbale subst. van het imperf. kunnen

wij ook dikwijls met onze abstracte subst. weergeven, maar in het Bim.

behouden deze subst. altijd een meer verbaal karakter, wat vooral merkbaar
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is, zoo het werkwoord transitieve beteekenis heeft, dewijl dan ook het verbale

subst. een rechtstreeksch object regeert. Uit den aard der zaak is dit minder

duidelijk bij de verbale subst. der intransitieven en vooral bij die der kwalifica-

tieven. Wanneer zulk een woord iets, door de zinnen waarneembaars voorstelt,

dan heeft het verbale subst. wel eens eene meer eigenlijke substantief-beteekenis,

evenals bij ons woorden als: warmte, koude, enz. somtijds eene bijna concreete

beteekenis kunnen hebben (bijv. eene aangename warmte verspreiden). Meestal

kunnen deze subst. echter ook als verbale opgevat worden, niet alleen in

zinnen als: wali-pu (mbui-pu) pana-na, »nog niet (nog) is het warm zijn er

van, het is nog niet (nog) warm" maar ook in zinnen als: ba pana-na a/i,

door de hitte (= het heet zijn) van het vuur, ba nae-na angi, door de

hevigheid (het hevig zijn) van den wind, enz.

§ 244. Wanneer een verbaal woord moet optreden als subject of als direct object

of als bepaling van een subst. (zoo die bepaling niet door een deelwoordelijken

vorm, maar door eene genitief moet uitgedrukt worden) of wel na eene praepositie,

dan heeft het steeds den vorm van een subst. Voorb. kaduwa mbuwa rahi

kat maljih ede daa mapehe, het de mannen twee doen zijn (het hebben van

twee mannen) in het geheim kan niet (88.8); dahu mandai kani-mu, madja

ndai lombo-mu, het vreezen (de vreeze nam: Gods) zij u tot kleeding, het

beschaamd zijn (de schaamte) tot dekking (84.25. v. o.); na-mpoi-sa mai-na,

als hun komen afgeloopen is (als er niet meer komen, IV.); na-waü-du

rugu-rege tampöde-mpóde-na labo tjere, zijn op en over elkander rollen met

den ketel maakte een rammelend geluid (54.51—52): na-ntjdra nljuwa-ra

kaa-ta la Kalai ake, ons verbranden van Kalai mislukt (22.26); nggdra na-nae-sa

supu-na, als zijn «ziek zijn" (ziekte) hevig is, enz. (4.22); enz.

Sandaka-pu iha ngdra-mu marada sandaka-mu nfau-mu, bewaak (zorg voor)

het bederven van uw naam, overtreffende uw bewaken (zorgen voor)

uwe bezittingen (draag meer zorg voor uw goeden naam, dan voor uwe

bezittingen, 84.26 v o.); ndai makarötji-ta lampa dei nonto, enz., om voor

u snel te doen zijn het gaan (den gang) over de brug (11.42); kaede-hidi-ku

karawi sa-mena-n masawai, men doet voortdurend zijn het verrichten van al

wat slecht is (9.14. v. o.); kanae-nae-pu lembo ade-mu, doe groot zijn het

»breed zijn van het hart" = het geduldig zijn (vermeerder uw geduld, 65.24).

One-na ba kidi, het nut van het staan (11.58); lampa rawi ntjengga-na

labo, enz., de toedracht van haar scheiden (scheiding) van (75.56) ; wafi-du

wara ntjai-na tjampo labo wei-mu, er is geen weg meer voor het uw vermengen

(er is geen weg of middel meer om u te vereenigen) met uwe vrouw

(52.27— 28). Dikwijls ook staat een verbaal subst. in den genitief, dewijl

het 't logisch subject is van een ander verbaal subst. : waü mpara tjumpu

tunti, na afloop van het schrijven, toen het schrijven afgeloopen was (72.52)

;

sabune-bune ntoi-na ngèna-na Maharadja Kurma, toen zij een tijd lang (op)

M. K. gewacht had (67.5—6); marai warawifo-ra ba nae-na madja ro weha-mu
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ba èda-mu lènga-mu madèse morotaba, her- en derwaarts ijlend wegens »het

groot zijn van uw beschaamd en verlegen zijn" (wegens de grootte uwer

schaamte en verlegenheid) »door uw uwe makkers zien, die" (dewijl gij ziet, dat

uwe makkers) een hoogen rang hebben (85.26 en 27); dahu ba mabu imbi,

vreezen voor het vallen (verminderen) van het gelooven (geloof) (9.15. v. o.);

di toi waü-na — saraka nae sampela-na, van haar vroegste klein zijn (jeugd)

tol aan haar groot en volwassen zijn (totdat zij groot en volwassen was,

66.12); di raka-ku madja laho-pu batu-ku nggdhi ruma-t büjdra, (in vergelijking)

van mijn verkrijgen het beschaamd zijn, is het beter, dat ik de woorden

van den rijksbeslierder opvolg (het is beter dat, enz., dan dat ik schande

verkrijg, 55.27); nggdhi kai ina-na labo nangi salaho-na, daarop zeide de

moeder »met het tevens weenen" (al weenende, 65.4) ; na-kabengke-ku weki-na

labo-ku nenti-na rii uma-na, zij hield zich stijf, terwijl zij den stijl van haar

huis vasthield (52.11); ede-ra ao kai-na mandinga labo widi salaho-na, zij

nam (de bloemen) vervolgens aan en zocht ze tevens uit (72.49); ede-ra

kapöro kai-na labo wei-na saraka ia ro kamai-na, toen werd hij toornig op

zijne vrouw »tot aan zijn schelden" (zoo zeer, dat hij ging schelden, 24.29);

nuntu mena kai watu tampuu waü-na masaraka luu-na di ede asi,

zij verhaalden van het eerste beginnen (begin) tot aan haar binnen-

gaan in het paleis (57.18 en 19) ; na-mai dja-ra ndai ruma-ta watu nggalo,

(niet lang daarna) kwam ook de vorst terug van het jagen (van de jacht,

25.25—26). Zoo ook na de als praepositie gebezigde uitdrukkingen di ade,

waarna evenwel ook het subst. met kai gebruikt kan worden, vgl. § 154

en ba supu: (doe uwe ouders geen verwijten) ba supu wdra-na karawi-mu

mataho di doü duwa-na ede, ba supu inga-mu ro sandaka-mu, ter oorzake

van uw verricht hebben (omdat gij verricht hebt) een goed werk jegens hen

beiden, (of) omdat gij (hen) helpt en bewaakt (9.9 en 10); na-nangi-ra ba

supu hido-na, zij weende, dewijl zij honger had (65.22). Na di ade en ba

supu staat het verbale subst. natuurlijk in den genitief. Op te merken is nog

dat labo en mandinga labo ook als conjunctie kunnen optreden en dan een

finiet werkwoord na zich krijgen. Voorbeelden met het subst. van het perf.

zijn te vinden onder § 64 en § 81. Over het gebruik van het verbale

subst. in zinnen als : indo kapo mafaralu di oi sambeya ede watja

pahu, enz., is reeds gesproken onder § 251.

Een verbaal woord moet in substantiefvorm als subject optreden in ieder

geval, dat het woord logisch het subject van een zin is, het kan dan nooit

door een zin met een finiet werkwoord omschreven worden. (Men vergelijke

echter § 255). Dientengevolge zijn onze onderwerpszinnen, die met »dat"en

meestal ook die met »hoe" (vgl. Aanm. na § 225) aanvangen, door het

verbale subst. weer te geven. (Vangen dergelijke zinnen aan met «hetgeen,

dat, wat", dan zijn natuurlijk de subst. met deelwoordelijke beteekenis te

bezigen, voor zooverre deze als subject plegen op te treden, anders is een
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subst. met deelwoordelijke bepaling te gebruiken, tenzij het verbale subs

ook in eene meer eigenlijke substantiefrbeteekenis in gebruik is, die men m<

»dat, wat" kan omschrijven, bijv. na-póda mena nggdhi ita de, uwe woorde

zijn waar, (hetgeen gij zegt is waar, 51.21— 22). Voorb taho mpara tji

waü-ku ita, het is het best, dat ik u eerst verberg (68.34, vgl. § 236)

wati taho-na (vgl. § 253) lao ita, het is niet goed, dat gij gaat (56.18'

wati-du ndadi-na (vgl. § 253) lao liyo, het ging niet door (het geschiedd

niet), dat zij gingen zien (76.31); mustahil mpinga-na, het is onmogelijl

dat hij doof is (7.8) ; mustahi daa waa kaneè-na ba radja Mangendar-Sri, h<

is niet te denken, dat vorst M. S. (hem) niet bovenbrengt (75 4); hit

kalösa-na tjuke-na, het staat vast (het is noodzakelijk), dat hij schattin

opbrengt (13.33); wati kura-na liyo ro ngupa, »het was niet te weinig, d<

zij rondzagen en zochten" (zij schoten niet te kort in het rondzien e

zoeken, 65.19) ; ndadi mpara tada-na daa wdra-na madja-mu, het gevolg ii

dat zichtbaar wordt, dat gij geen schaamte hebt (105.41) : pai-sa mu-nunt

kat, pehe-ra kau-ku lao ngupa, verondersteld, dat gij hel aan (ons) vertel

hadt, dan was het mogelijk geweest, dat ik bevolen had (hem) te gaa

zoeken (68.26). Zoo ook bij wddji(b), hardm [hara), patu, na welke woorde

echter meestal (na pehe somtijds) het verbale subst. met ndai gebezigd wordi

vgl. § 94, welke constructie door ons weer te geven is met: het is verplichtenc

enz. (om) te, enz. Bij andere woorden is deze constructie niet gebruikelijl

men zegt dus : na-ipi-ku ntjöki-na (vgl. de volgende §) ndawi weya marakat

ede, het is zeer moeielijk (om) dit geraad te vervaardigen (62.42); ook we

bij pehe: wati pehe-na karawi sambeya, het is onmogelijk het gebed t

verrichten (94.37). Voorts : nae-na hadju ede watt-du ndai waü-ta nunti

de grootte van dezen boom (hoe groot deze boom is) kan niet door on

beschreven worden (91.28); vgl. § 95.

Ook wanneer zulke zinnen bij ons een subst. in genitivo (na een ande

subst.) omschrijven, zijn zij in het Bim. door een verbaal subst. weer t

geven : nai-sa wakalu mai-na, morgen is het de tijd »van hun komen" (da

zij komen, 66.41) ; ai watja-ta, op het tijdstip, dat gij wascht (5.9) ; di o

sapa-ta nanga, op het tijdstip, dat (toen) wij de rivier overstaken (56.S

Hier kan ook het subst. met ndai en kai gebezigd worden, vgl. § 130)

tanda nggavoe ro deni tldhir imam Mahdi, het teeken, dat nabij is de verschijninj

van den Mahdi (99.12—13).

Aanm. Zinnen als qdd.run aö-na makuwasa, mustahil maröme, qddirun beteekent «sterk", he

absurde is »zwak" (7.16), kunnen natuurlijk evenals in elke andere taal voorkomen.

§ 246. Zeer dikwijls treedt een verbum in substantiefvorm als subject op, waai

ons taaieigen een finiet werkwoord als praedicaat eischt. Dit geschiedt

wanneer de nadruk valt op eene nadere bepaling van plaats, tijd of omstandigheid

wat, volgens een algemeen geldenden M. P. regel, aangeduid moet wordei

door een subst. (of partikels, deze laatste komen echter in het Bim. nie
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voor, vgl. Kern, De Fidjitaal, enz., pag. 107). Een zin als: ik zal zeker

rijk worden, wordt in het Bim. weergegeven door: na-tantu-ra ntau-ku

(80.6. v. o.) ; waarin blijkbaar, wat bij ons praedicaat, subject is, en wat bij

ons adverbiale bepaling, praedicaat is. De eigenlijke waarde van zulk een

zin is (vgl. de voorgaande §): »het is zeker, dat ik rijk zal worden", het

is ook in onze taal duidelijk, dat door deze constructie op » zeker" nadruk

gelegd wordt. (Vgl. ook het gebruik van an in het Oud Jav., en in het in

deze § genoemd geval, en in de beteekenis van ons »dat" na woorden als:

zeggen, enz., vgl. Proeve Ramayana, pag. 12).

I. Nadruk valt in het Bim. steeds op de woorden: waar? waarheen?

van waar?, enz, (bakai, bè, vgl. § 135 en § 262); waarom? (ba bau, enz.,

vgl. § 124); hoe? (bune-ku, enz., vgl. § 125), sabune (hoeveel? vgl. § 125):

alsmede op bakai-kai, enz., (waar ook).

Na deze woorden moet een werkwoord ten alle tijde den vorm van een

subst. aannemen, evenwel is hier het subst. met ndai en kai gewoner dan

het verbale subst. (uitgezonderd na sabune). Het vragend bijwoord van tijd

«wanneer/"' luidt in het Bim. bune ai, ook hier moet een verbaal subst.

volgen, wat evenwel als een genitief na ai te beschouwen is.

II. De nadere bepalingen dier woorden, die eene uitgebreidheid in ruimte

of een duur van tijd of den prijs of de waarde van iets te kennen geven, krijgen

steeds den nadruk, bijgevolg moet het verbale woord steeds als subject in

den substantiefvorm staan: tolu singku turu naru-na, hij is (of zij) drie

singku turu lang, enz. (14.10). Het is onnöodig meerdere voorbeelden te

geven, in de verwante talen geldt toch dezelfde regel. Alleen zij opgemerkt,

dat enkele woorden, die steeds eene bepaling bij zich hebben moeten (hetzij

het vragende sabune, hetzij eene bevestigende) alleen in substantiefvorm

voorkomen, bijv. umu(r), het oud zijn, leeftijd; tjoi, het waard zijn, prijs;

hela, het verwijderd zijn, afstand {doö-na mangaha ba bedi toi hela-na bente,

de bentengs moeten een buksschots afstand van elkander verwijderd zijn

12.8—7. v. o.).

III. In de meeste gevallen echter hangt de nadruk alleen van den zm

af. Voor zooverre het uit de volgende voorbeelden niet zelve blijkt, kan

men uit het verband zien, dat daarin de nadruk op de nadere bepaling

vallen moet: labai-bai tja-pu lao raka Ama Gedjo, da sumpu dana ka-kn

nggeè kai-na, ga maar eens naar A. G. (den olifant), in het Noorden op

gindsche landtong woont hij (36.15; over ku vgl. § 270; het subst. met kai

laat zich hier opvatten, hetzij als een met kai samengesteld verbaal subst.,

hetzij als het subst. met ndai en kai); ampo duwa nai, tolu nai rongga-ku

di ade rasa ake, eerst twee of drie dagen ben ik in dit land gekomen

(75.19); nai sidi neè-ku lampa, morgen wil ik op reis gaan (75.42) ; na-ntoi-du

rongga-mu-ro, is het lang geleden, dat gij gekomen zijt? (75.18); na-nloi-ra

tjampo-mu labo pande, zijt gij al lang met den timmerman gehuwd ? (50.37)

;
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nggdra na-laho sara kubi-na, als het goed fijn is (4.24); nggdra na-èda sara

nggómi, tantu-ra dompo weya-na Ma-mu, als hij u ziel, zal hij u zeker het

hoofd afslaan (25.38) ; hu-lampa mpa kèse-kèse-ku, na-rotji kudu lao ro mai-ku,

ik ga maar alleen, opdat ik snel ga en kome (76.8) ; taho-taho ro salama-lama

lao-mu, ga in voorspoed en vrede 1 (45.32— 33). Ook kan eene praepositie

voorafgaan, bijv. saraka boha ai nangi-na, lot middernacht weende zij (39.9)

;

watu ai masidi waü ngupa-na madju, van den vroegen ochtend af had hij

herten gezocht (67.11); di toi waü-na, ra-weha-na, saraka nae sampela-na

nggeè sama-sama labo-na di ade nisa ede, van hare vroegste jeugd, nadat zij

(de reuzen) haar medegenomen hadden, totdat zij volwassen was, had zij

te zamen met hen op dit eiland gewoond (66.12); nira-pu ai ake labo-ku

möda-na raka-la ana siwe, nu echter hebben wij met gemak een meisje

gekregen (67.17); sa-ndru ntjai mabu kamaa ede, sa-ndru ntjai dja nggdhi la

Bango, enz., den geheelen weg over vielen de kolen, den geheelen weg over

sprak Bango de woorden, enz (34.15 en 16). Voorbeelden met het subst.

van het perf. zijn te vinden onder § 64 en § 81.

Hierbij is nog het volgende op te merken:

Bij eene bepaling van tijd wordt somtijds, doch zeldzaam, het subst. met

kai gebezigd, bijv. ampo djumaa ede kani kai-na badju manlika-ntika, eerst

dien Vrijdag had hij een prachtig baadje aangetrokken (53.14).

Tijdsbepalingen, ingeleid door ai, di ai, di ai wakalu of di ade, die wij

door een bijzin vertalen, hebben nooit invloed op het werkwoord van den

hoofdzin; zoo er nadruk op vall, worden zij eenvoudig vóóraan, anders

achteraan geplaatst. Zoo ook niet: di ai wakatu ede, te dienlijde; djdmaai

ake, thans, (bijv. 37.32); di maulu-ulu-na, vroeger, (bijv, ibid. 31), al zijn

zij vooraangeplaatst (bijv. 46.7, 49.5). En zoo wordt elke tijdsbepaling,

ofschoon vooraangeplaatst, door een finieten zin, al of niet door ampo (vgl.

§ 264) ingeleid, gevolgd, zoo wij die bepaling kunnen weergeven met een

zin, beginnende met » nadat, als", bijv. nddra-s wakalu loho(r), ampo na-dula

ngdha, straks, als het middag is, komt hij tehuis om te eten (50.36) ; waü-ra

teè-na, ai mambia, ai masidi, na-lao-ra tiyo lamba-n ede, toen hij (het net)

gezet had, was het avond, toen het morgen geworden was, (den volgenden

morgen) ging hij naar zijn net zien (17.1. v. o. — 18.1). In plaats van een

finieten zin kan in den verhalenden stijl, evenals na de constructie met waü-ra,

(vgl. § 78) ede-ra of ede mpara gebezigd worden, bijv. makento ba ede,

wakatu subu nae, ede mpara lao kai rido-n, daarna toen de dag aangebroken

was, ging de schoonzoon, enz, (30.22). De oorzaak is natuurlijk, dat deze

woorden in dit geval eene afzonderlijke zinsnede vormen.

Enkele bijwoorden als wdli, waü, enz., die steeds in samenslelling voorkomen,

kunnen niet op de bovengenoemde wijze behandeld worden. Dit zelfde geldt

ook van eenige, die nooit in samenstelling voorkomen, als kombi; bij deze

kan echter de nadruk door hunne vooropplaalsing worden uitgedrukt. Dil
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geschiedt ook wel, doch zeldzamer, bij zulke, welke de behandelde constructie

wel toelaten, bijv. kombi-kombi wdra doü mamai batu-ku, tanlu (niet : tantu-ra)

na-raka-ku ro na-èda-ku nahu, als er misschien iemand mij achterna komt

zetten, zal hij mij zeker bereiken en zien (40.41, zoo ook 41.9). Over ntjewi,

ipi, enz., vgl. § 261.

Ook wanneer men beveelt, enz. kan bovengenoemde constructie worden

toegepast: sa-waü-waü karongga weya-mu hadjal nahu ake, doe mij zooveel

gij kunt bereiken, wat ik noodig heb! (47.7); sa-waü-waü toi (vgl. §235)

waa weki ita ruma-ku, maak u eens op, zoo gij maar eenigszins kunt

(25.12); sa-waü-waü töpo lao rólji, ga toch zoo snel als maar mogelijk

is (23.26) ; nira lampuu-mu rawi ulu waü kakai-mu doü, als gij het werk

(nam: den oorlog) begint, zend dan eerst iemand als gezant (13.10); nai-sa

Ijuwa-ljuwa waa döho öha, morgen brenge ieder rijst mede (28.24). In

dergelijke zinnen is het natuurlijk alleen aan den toon, waarop men

spreekt te bemerken, dat de beteekenis eene imperatieve is, uitgenomen daar,

waar toi en töpo gebezigd zijn, Gewoonlijk evenwel blijft ook in dit geval

de imperatief-vorm. Is de nadere bepaling een bijwoord, dat gewoonlijk in

samenstelling voorkomt, dan kan de nadruk worden aangegeven, bijv. door

verdubbeling (nggdhi kantiri-ntiri-pu ! 37.22; enz.); door voorplaatsing van

eene praepositie (bijv. kamai labo rötji toi-pu, doe haar een weinig snel komen !

46.34 enz.); dikwijls ook alleen maar door bijvoeging van woorden atepóda,

zeer; lalo, uitermate, toi, een weinig, enz. Eene andere wijze om den nadruk

te kennen te geven is, dat men in plaats van het bijwoord, een werkwoord

met ka bezigt, bijv. karölji mpudu paki, doe snel zijn hel wegwerpen! werp

het snel weg! dit behoort evenwel tol den meer deftigen stijl. Eene tijdsbepaling

kan vooraangeplaatst worden en is dan te verklaren als boven: nai sidi

lao tja-pu kanira toi lewi-la, als het morgen geworden is, ga (ga morgen

ochtend) onzen luin een weinig schoonmaken (30.20). Eene plaatsbepaling

moet subject worden, terwijl het subst. met ndai in gerundieve beteekenis

en kai als praedicaat optreedt, vgl. § 131. Hetgeen hier voor den imperatief

gezegd is, geldt ook voor den vetalief en den conjunctief. Men zie slechts

N°. I, II, III en IV der teksten.

Wanneer het werkwoord in den vorm van een deelwoord (waartoe ook

te rekenen is de constructie na ede-ra, ede mpara) of in substantiefvorm, om
andere redenen dan de in deze § besprokene, voorkomt, is de nadruk op

eene bepaling van plaats of lijd uit den aard der zaak, alleen aan de plaats

in den zin herkenbaar. In de sub I en II genoemde gevallen blijft de regel

steeds gelden (wati sabune nloi-na; UU masadjdri ndru-na, enz.), overigens

geldt hetzelfde, wat omtrent den imperatief gezegd is. Wanneer het werkwoord

den substantiefvorm aanneemt wegens eene voorafgaande praepositie, waar

wij een finieten zin met een voegwoord bezigen, wordt dikwijls eene adverbiale

bepaling in substantiefvorm (ter vervanging van het praedicaat) vooropgeplaatst

:
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labo-ku tjdru-na pitja-mu, »met het lekker zijn van uw pidjetten" (terwijl gij

lekker pidjet, 69.19); ba supu ngeri lao nggömi, dewijl gij zoo laat gaat (74.37).

§ 247. Een verbaal woord moet als rechtstreeksch object in substantiefvorm optreden,

telkens wanneer 't logisch het object van een ander werkwoord is. (Vgl.

evenwel ook § 255). Dientengevolge zijn onze voorwerpszinnen, welke

met »dat" en dikwijls ook die met «hoe" (vgl. § 245) aanvangen, steeds door

een verbaal subst. weer te geven. (Vangen zij met een ander woord aan,

dan geldt hetzelfde wat onder § 245 gezegd is, bijv. kawdra raa-sake-na,

zich herinneren wat men belooft heeft, bijv. 36.2; ringa nggdhi-na, hooren

zijn woord, hooren wat hij zegt; èda rawi-na, zien wat hij doet, vgl. de

teksten passim). Dikwijls ook moeten wij het verbale subst. door een

infinitief weergeven.

Men treft deze constructie, ter vervanging van onzen voorwerpszin,

voornamelijk aan na de werkwoorden, welke beteekenen : zien, hooren, voelen

;

zeggen, mededeelen, vertellen; denken, meenen, gelooven; weten; vragen,

bidden; wenschen, willen; bevelen, laten, verbieden, beletten.

Voorb. èda kai ba anakoda tahengga nljai bili, toen de scheepsgezagvoerder

zag dat de deur van de kamer open was (of ging, 72.8); djdranahu

ampo de ku-èda luu lalo-n di ade, enz. mijn paard heb ik daar nel

binnen zien gaan in, enz. 54.33—34); ringa ba ompu ro wai wdra-na koha

tula duwa mbuwa di sera ede, toen de oude man en vrouw hoorden, dat er

twee schedels in het woud waren (76.24): ringa ndede roi ba Tjahaya-

Hairani, toen zij aldus hoorden het prijzen van Tj. H. (toen zij aldus

hoorden, dat Tj. H. hen prees 69.22 en 23); ndadi na-ringa-ra ba ruma-t

nuntu weya ba djuru kuntju asa(l)-usu(l)-na, toen nu de vorst den sleutel-

bewaarder zijne afkomst hoorde verhalen (60.30) ; na-kakente-ra doü manlau

uma, na-ringa-du nggdhi doü: ede awa-du sa-kabore, de huisheer schrok

wakker en hij hoorde iemand zeggen: daar ligt er één (34.16—17); ndadi

na-iyu-ra ba Maharadja Kurma luu oi busi ede, M. K. voelde daarop het

koude water ingaan (door de keel gaan, 66.27); ede mpara iyu-na mawu,

daarop voelde hij, dat hij dronken (bedwelmd) was (of werd, 47.35).

Nggdhi-mu (vgl. § 251) mpa raso-na, kodo-e, rahasiya-mu, nggdhi mpa

wdra-na imbi del nawa-mu, nggdhi mpa wdra-na dahu-na ade-mu, gij zegt

maar, dat uw innerlijk rein is, ongelukkige, gij zegt maar, dat gij geloof in

uwe ziel (in u) hebt, gij zegt maar, dat uw hart (= gij) vreest (nam.:

God, 104.10—12); mu-nggdhi-ku mbölo nlau ro wdra-m di ade peti ede, gij

zeidet, dat veel waren de schatten (dat er veel schatten van u waren) in

die kist (39.40); na-nggdhi weya-ku nae tjilaka-na ana duwa-n ede, zij zeiden

mij, »dat groot het ongeluk der beide kinderen was" (dat beide kinderen

veel ongeluk zouden aanbrengen, 76.33—34); ba bau sandaka ntoi-na da

wdra kai nuntu ro nggdhi-mu karinga-mu nami wdra sae-mu, waarom hebt

gij zoo lang niets verhaald of gesproken om ons mede te deelen, dat er een
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oudere broeder van u is? (68.25 en 26); na-nuntu, wdli-du ndawi-na sa-buwa

rasa, hij verhaalde bovendien, dat hij eene stad gesticht had (77.28); ede-ra

nuntu tala mena kai ba wai ngara rasa ro ngara sangadji ro di ai wakatu

lao nggalo-na wdra raka-na sa-buwa ana siwe, daarop verhaalde de oude vrouw

in geregelde volgorde den naam van het land en van den vorst (hoe het

land en de vorst ervan heette) en hoe deze, toen hij op jacht was gegaan,

een meisje gevonden had, (71.21 en 22); ndonta-ra raho-ta labo ruma, köne

labo doü, enz., men vermeldt dat wij vragen aan den vorst (d. i. laat staan,

dat wij aan den vorst vragen), al is het ook aan de inwoners, enz. (62.13);

dalil maturu weya-la tantu wdra-na raa-makaura-ura-na, een gids om ons te

wijzen, dat er zeker iets bestaat, wat het veranderd heeft (97.13).

Na-katjihi-ku neè mbumba langi, zij dachten, dat de hemel wilde (zoude)

instorten (69.25) ; na-katjai mpudu lendo-na oi madeï, hij meent, dat diep

water ondiep is (98.42—99.1); makai katjai kai-ta pala wdra-na rongga-na

wakatu, terwijl gij daarbij meent, dat de tijd voor het gebed gekomen is

(95.4); na-katjai-ku rongga supu-na kali, »zij meenden, dat eene ziekte van den

opperpriester kwam" (zij meenden, dat de opperpriester ziek (d. w. z. gek)

was geworden, 55.27); imbi-ku kasi ade-na ruma Allah la'dla, men geloove,

dat God barmhartig is (9.21. v. o.) ; na-bae kai-ku ade luu-na wakatu, men

wete, dat de tijd voor het gebed is ingegaan (11.32, zoo ook 95.2); nahu

wali bade-ku nggali tjoi-na peyo ede, ik wist niet, dat de boschhanen zoo

duur waren (18.11); ntjai mandai pehe katantu kai-ta wdra-na Allah, een

weg, waardoor wij met zekerheid leeren kennen, dat God bestaat, (het bestaan

van God, 96.41); ku-dodo wali weya-ku ndru wali mori-na, ndende wali

umu(r)-na, dèse morotaba{t)-na, nae kuwasa-na, wij vragen (bidden) wijders

voor hem, dat lang zij zijn leven (dat hij lang leve) en een hoogen ouderdom

bereike, dat zijn rang verheven, zijne macht groot zij (16.17 en 18); dödo-ku

di ruma Allah ta'dla nggasa ra nggdri-na dana Mbodjo malai labo

nggasa ro nggdri-na marawaü, wij bidden tot God dat Bima moge

bloeien • anders (meer) dan het te voren bloeide (16.12—10. v. o.); ede-ra

raho-na hengga weya ntjai, hij vroeg de deur voor hem te openen (48.40);

raho kai-n hengga ntjai labo doü masandaka-na, daarop vroeg zij aan de

wachters de poort te openen (57.4) ; wali ngdwa-na kawei ba ruma-t, zij wilde

niet dat de vorst haar tot vrouw nam (58.10, vgl. § 248) ; nggdra ta-neè

sara rötji nae ade lamada, indien gij wenscht, dat mijn hart spoedig groot

wordt (67.3 zoo ook 68.41); ai-na neè-mu mboto nggdhi ro rawi, wil niet

dat veel zij (uw) zeggen en werken (wil niet te veel praats en drukte

hebben, 37.30).

Ampo ta-kau-ku kani malanta doü masupu ede, vervolgens laat (beveelt) gij

den zieke wit goed aan te trekken (5.27); na-kau-ku waa doü woro ede, zij

beval het spook (het) mede te nemen (25.20); ku-sanggu mpa kau ndawi

weya pande, ik beloof het een goudsmid voor u te laten maken (62.40—41);
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kau-pu ndawi weya garagadji, beveel (hem) eene zaag voor mij te maken

(21.7. v. o.); lamada duwa wati kau-na luu, ons beiden lieten zij niet binnen-

gaan (57.19); waii-lji raa-kanta-mu nóno luwa, hebt gij niet verboden palmwijn

te drinken (85.9); (doü siwe) makaantanana ntau-na wei mahaldl rahi, (eene

vrouw), die haar man belet, (nog) eene vrouw, die hem geoorloofd is, te

nemen (87.30).

Op te merken is nog: ngèna, wachten op iemand of iets, dat in het Bim.

transitief is, vandaar: doü di uma sigi, na-waü-ra ngèna mena nee-na kali,

de menschen in de moskee nu hadden daarop allen gewacht, dat de opper-

priester naar boven (in de moskee) ging (53.19—20).

Voorts geeft het verbale subst. eiken infinitief van onze taal weer, die het object

van een voorgaand werkwoord is, zoo beide werkwoorden den agens gemeen

hebben of de agens van het eerste het rechtstreeksch object van het tweede is

(waar wij dus een passieven vorm bezigen), bijv. tanaö tunti ro ngadji, schrijven

en lezen leeren (89.32); tabai 1ja-pu pala, probeer eens te staan (30.32); raho

(of raho weki-na) of dodo dula, vgl. § 214; ndai-ku masanggu-na kamara, ik

beloof (neem op mij) haar aanwezig te doen zijn (50.24); wati-da waü-na

sdra ngdha kuu, hij kon het niet meer verdragen zemelen te eten (28.3);

lamada döho wali-du waü siya kantjöki ba ana ruma-ta, wij kunnen niet

meer verdragen »het kwellen van" (gekweld te worden door) den zoon van

den vorst (55.18); enz. Op deze wijze is ook te verklaren het verbale subst.

na kina, bijv. ku-hina-ku èda of ku-hina èda-ku, ik raakte te zien, ik zag

toevallig of bij ongeluk, vgl. § 170). Ook zij zoo te verklaren de passim

voorkomende verbale subst. na Ijaü, behagen in iets scheppen, er van houden

om, beminnen, dat in het Bim. steeds transitief is, alsmede na nee, willen,

begeeren, voornemens zijn (zie ook boven), bijv. tjaü hdri-hdri, er van houden

om te lachen (89.27) ; nggdra la-neè-sa mbe'i doü, indien gij het iemand

wilt geven (5.42) enz. ; of evenwel, vooral het laatste, als een werkelijk

transitief is te beschouwen, is twijfelachtig, vgl. beneden § 254.

Nog zijn de volgende opmerkingen te maken:

Het werkwoord èda, zien, heeft meestal de constructie met het deelwoord

vgl. § 47 en § 62, zeker als het volgende werkwoord transitieve beteekenis heeft.

Volgt op ringa nog als object haba(r), dan staat het volgende werkwoord

als subst. in genitivo, bijv. na-ringa-ra habar ba Maharadja lndar-Dewa wdra

sa-buwa rasa mabou ndadi, vorst I. D. hoorde het bericht, dat er eene stad

was, die pas was ontstaan, (dat er pas eene stad was ontstaan, 63.19 en 20).

Na de werkwoorden, welke «zeggen, mededeelen, meenen", enz. beteekenen,

gaat men meestal over in de directe rede. Na sodi, vragen en kananu, denken,

bezigt men steeds de directe rede. Eene uitzondering maakt nuntu, verhalen,

doch ook na dit woord gaat men in de directe rede over, als er te veel

verbale subst. zouden moeten volgen. Men zie bijv. het vervolg van den

bovenaangehaalden zin met nuntu (71.21, vlg.).
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De woorden, welke »mededeelen" beteekenen, kunnen ook gevolgd worden

door de praepositie ba of door ba supu met volgend verbaal subst. Voorb.

na-nuntu weya-du ba nee-na londo awa paruga Mayang-Mangure, zij verhaalde

hem, dat M. M. van de paruga bad willen afdalen (75.8 en 9); na-nuntu

ba supu lingi vo samada ade-na labo ina-r ama-na, hij verhaalde,

dat hij verlangen had naar zijne ouders (75.38); ede-ra lao kai nggeè ada

di ruma-l ba waii-ra balunggu-na kali, daarop gingen zij den vorst berichten,

dat zij den opperpriester geboeid hadden (54.6); malao nggeè ada di ruma

sangadji ba supu Itdli na-waü-ra ringu (vgl. § 255), gaande berichten aan

den vorst, dat de opperpriester gek geworden was (53.38) ; na-lao-ra karinga

Tjahaya-Hairani ba waü-ra fjumpu doü, hij ging Tj. H. mededeelen, dat de

menschen op waren (dat er geen menschen meer in het land overbleven

75.7). Voornamelijk, hoewel niet uitsluitend, gelijk uit de voorbeelden blijkt,

bezigt men ba of ba supu voor een verbaal subst. van het perf. In een zin

als : ede-ra nuntu kai watu tampuu waü-na saraka ljumpu-kai-na

lèto ro kantjoki ba ompu mantau lewi (66.37 en 38), staan de verbale subst.

lèlo en kantjoki als appositie bij tjumpu-kai-na, dus: (hij) verhaalde daarop

(alles) van het eerste begin tot aan het einde, tot daaraan toe, hoe de oude

man, die eigenaar van den tuin was, hem gebonden en mishandeld had,

(vgl. ook 58.34, 68.21). Zoo ook: ndadi na-nuntu weya-du watu tampuu

waü-na saraka tjumpu-kai-na di ai luu-ua di lama ruma-l, bonto ba doü ntjai,

hij deed hem het verhaal van het eerste begin lot aan het einde, tot daaraan

toe, dat de lieden, toen zij (hunne moeder) de poort van den vorst was

binnengegaan, de deur Sloten (59.42). Op dezelfde wijze staan in : ede-ra

nuntu weya kai-na watu lampuu-mpuu-na raa-sake ro kampore ba Ama-Metjo,

daarop deed hij hem het verhaal van af het begin, daar van af, hoe hij eene

overeenkomst gemaakt had en hoe A. M. (de tijger) hem vetgemest had

(56.12 en 13), de verbale subst. in appositie bij tampuu. Eene enkele maal

gaat men ook wel in de directe rede over, (bijv. 60.27). Zoo een werkwoord

op raho of dodo volgt, pleegt de agens, zoo deze door een voornw. wordt

voorgesteld, ook al is hij verschillend van dien van het eerste werkwoord,

niet aangegeven te worden en is dus uit het verband op te maken, bijv.

köne bune sanlika djara nahu ede na-raho wdli-ku wii ba ina ro wai nggömi,

zelfs mijn paard vroegen (verzochten) uwe moeder en grootmoeder (mij) ook

achter te laten (of ik achterliet, 26.27); nggdra na-raho sara weli ba kali,

indien de opperpriester verzoekt (het paard) te koopen (of hij het paard mag

koopen, 52.35).

Kau, kanla en kaanlanana hebben zoowel den persoon, wien bevolen, enz.

wordt, als het verbale subst. tot rechlstreeksch object. Nooit kan een verkort

voornw. na het verbale subst. gebezigd worden ter aanduiding van den agens.

Uit de voorbeelden is te zien, dat na deze woorden eerst het verbale subst.

met de bepalingen en dan het subst. of voornw., dat den persoon voorstelt,
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wordt geplaatst, alleen uitgezonderd het geval, dat aan het eerste werkwoord

in den vorm van een deelwoord een verkort voornw. gehecht is, vgl. § 49.

Vgl. ook § 136 en § 170. Mbeï parenta, bevel geven, wordt steeds gevolgd

door makau of kau-na.

Somtijds wordt ook de agens van het verbale subst., wanneer deze dezelfde

is als die van het voorafgaande werkwoord, nog door een verkort voornw.

aangegeven : tarima weya ba Allah Paala kantjihi-ntjau-na lot ede, toen God

het goed gevonden had (toen het God behaagd had, vgl. beneden § 249)

het geneesmiddel voor (hem) eene goede uitwerking te doen hebben (61,17);

nee dodo ba lamada boru waü weya-ku gendi mada kui-ta, ik wensch (u) te

verzoeken of ik eerst uwe linker wenkbrauw mag afscheren (47.37—38),

vgl. boven: na-nunlu wdli-du ndawi-na, enz.

Ten slotte is nog op te merken, dat het verbale subst. van het perf.

in gewone taal zelden of nooit als object pleegt op te treden. Enkele

voorbeelden kan men vinden sub § 64 en § 81. Gewoonlijk echter bezigt

men de in § 255 te vermelden constructie.

§ 248. Het verbale subst. wordt nog na andere werkwoorden gebezigd in de volgende

gevallen

:

I. Na de volgende intransitieven, waarmede het verbale subst. als het ware

één begrip uitmaakt: lao, gaan; mai komen; enz., vgl. §170; ngawa, willen,

geneigd zijn (na-ngawa sara lanaö iunli, als zij willen leeren schrijven,

(89.32); wati ngawa-na laho, zij (de ziekte) wilde niet beter worden (58.15,

vgl. 59.25; vgl. ook nee en tjaü onder de vorige §); lowa, kunnen, in staat

zijn (bijv. lowa tuu, kunnen opstaan, 24.18); kunnen = mogen (wati lowa-na

katani kai doü ede ba biljdra, de rechtbank kan of mag dien man daarmede

niet bezwaren, 14.5. v. o.); kunnen = bekwaam zijn (bijv. lowa kara bunga,

bloemen kunnen vlechten, 73.14): waü, kunnen = in staat zijn {waü kiri

weki, zich kunnen omwenden, 19.1); kunnen = mogen (wati waü weya ba

doü mantau djara mamöda ede, de eigenaar van het verloren paard kan of

mag het niet nemen, 15.3); disa, durven (doü mamadja wati-da disa-na rungka

raa-sake, iemand, die eergevoel heeft, durft wat hij overeengekomen is (zijn

woord) niet breken, 103.19; wati disa-ku inga ro horu nggömi, ik durf u

niet helpen en bijstaan, (36.14). Meerdere voorbeelden zijn passim in de

teksten te vinden. Zoo ook na rongga in de uitdrukkingen : rongga wdra,

aanwezig komen te zijn, op eens aanwezig zijn (74.29, 75.20, 76.13) en

rongga möda, verloren komen te zijn, op eens wegraken (53.28, 65.42);

beide uitdrukkingen vormen thans eene samenstelling (raka in uitdrukkingen

als: raka eda, te zien krijgen, 41.9; raka nuntu, te vermelden krijgen, er

toe komen om te vermelden, 83.10, is als transitief te beschouwen, als

nadrukswoord bezigt men na raka, dat met het volgende woord geen

samenstelling vormt, ku, vgl. § 270).

II. Na de woorden, die eene gemoedsgesteldheid aanduiden als: vreezen,
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zich verheugen, zich bedroeven, zich schamen, berouw hebben, ook na

twijfelen en overtuigd zijn, (het woord ade kan daarbij verzwegen worden).

Voorb. ba supu dahu-na (of dahu ade-na, vgl. sub III) ngdha ba mbeè, ter

oorzake van zijn vreezen (uit vrees) dat de bok (hem) zou opeten (37.38);

ba dahu-na neè tjöla kai ntjonggo ba Ama Balu, uit vrees, dat A. B. (de aap)

met (hem) zijne schuld zou willen betalen (38.36—37); ba supu neyo ade-na

dula labo taho-r ntai ndai kali, »om reden van het licht zijn van hun hart"

(uit vreugde), dat de opperpriester ongedeerd was teruggekeerd (54.16); ba

supu wedt ade-na wdra-na Maharadja Kurma diade rasa ede, dewijl zij ontsteld

was daarover, dat vorst K. in dit land was (73.1); ba kakente ade-na,

mbui-pu (vgl. § 264) mori-na, dewijl hij schrok, dat hij (de ander) nog in

leven was (54.16); wati taho ade-ku lampa kèse-kèse-ta, «mijn hart is niet

goed" (het bevalt mij niet, het smart mij), dat gij alleen gaat (76.6) ; ade-ku

na-pili ro rede kandu-na 'adjaib, mijn hart heeft pijn (het smart mij), dat

hij bezit dat, waarover men zich verwonderen moet (XII) ; na-waü-sa kanteè

ade-ta ra-fati ba doü bae-mu, als uw hart rustig is (als gij overtuigd zijl)

dat uwe vijanden (den boom) hebben omgehakt (13.14— 15); na-nggongga

ade-na wdra Allah la'dla ro wati, hij twijfelt of God bestaat of niet (8.13).

Men kan evenwel na deze woorden ook eene praepositie met volgend verbaal

subst. bezigen, bijv. dahu ba (9.15. v. o.); di (84.7. v. o., vandaar als

transitief met kai, vgl. § 135: dahu kai-ku kanljóki ba Allah, men vreeze

door God gestraft te worden, 9.21. v. o.); neyo ade ba (75.35); enz. Is de

agens van het volgende verbale subst. gelijk aan dien van het voorafgaande

werkwoord, dan valt het gebruik tevens onder het hieronder te noemen geval.

III. Om weer te geven onzen infinitief voorafgegaan door »om te" (of

ook door »te", in de gevallen, waarin hij niet het direct object van het

voorgaande werkwoord uitmaakt, in welke gevallen wij dan ook, althans in

de spreektaal, zeer dikwijls »om te" bezigen), doch alleen dan, wanneer ook

de actieve vorm met ndai kan gebezigd worden.

(Omtrent het verbale subst. na : luu, lösa, londo, neè, rai en tuu, zie men § 170).

Voorb. ba supu neè-na rètje lao tiyo dja rasa ra dana-na, dewijl hij (haar)

wilde aansporen (om) ook zijn land te gaan zien (45.19—20); makento mpara

ba ede, na-rètje-du wei sangadji Ana-ana luu di ade bili, daarna spoorde hij

de vrouw van vorst A. a. aan (om) in de kamer te gaan (47.36) ; kau-ku

(vgl. § 251) mai ba nahu kali ro ruma-t bitjdra mamai ou nggomi lao nggeè

di asi, ik heb den opperpriester en den rijksbestierder bevolen u te gaan

uitnoodigen (om) uwe opwachting in het paleis te gaan maken (48.7—8)

;

na-kakai-ra doü lao karinga ina-r ama-na, hij zond iemand om zijne ouders

bericht te gaan geven (78.15); na-hanla-ra weki-na lao raka, zij

maakten zich op om te gaan naar, enz. (ibid. reg. 16—17); bune

santika ntjai uma-mu ra-ngina-mu bonto ro wöle, uwe huisdeur nu, zijt gij

gewoon te sluiten en te grendelen (51.16); ede mpara hinti kai-na wei-na
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lao maru, daarop sleurde hij zijne vrouw mede om te gaan slapen (52.10);

ngemo lao ngupa ngaha, (uit)vliegen om voedsel te zoeken (77.37); na-waü-ra

suru sera, zij zijn achteruitgegaan (hebhen zich verwijderd) om hunne behoefte

te doen (99.8) ; kapo mai döho-ra simi ro daro inga weya di ade kola ake,

komt derhalve duiken en rondtasten in dezen vijver om (mij) te helpen

;

(53.50) ; neè-ku (vgl. § 251) mai raho inga ndawi weya sa-mena-na marakani

masa-ngganga ake, ik wensch (u) te komen vragen, of gij mij helpt om

voor mij te maken al dit gouden geraad (62.38) ; nahu mpara ndai tjèpe

nggómi nika labo ana rato ede, ik zal u vervangen om te huwen (ik zal in

uwe plaats huwen) met die prinses (22.33) ; na-dahu ngaha riba, hij is bang

om woekerwinst te »eten" (te behalen, 96.14); na-dahu ade-ta lao sodi doü

aka »onze harten" (wij) zijn bang om dat meisje te gaan vragen (26.6. v. o.);

lamada dahu ade-ku nggeè kèse-kèse, ik ben bang alleen te blijven (69.29)

;

daa madja-na rungka raa-sake, zijn zich niet schamen om af te breken,

wat hij overeengekomen is (97.25); daa madja-mu nggdhi, gij schaamt u

niet (vgl. § 252) te zeggen (83.8) ; wati wdra makasi ade inga ro horu nahu

ake, niemand was (zoo) medelijdend om mij te helpen en bij te staan

(37.12); ore mpa doü mahau ade-na ngdri, »veel zijn zij, die (te) lui zijn"

(velen zijn te lui) om te graven (XII).

Somtijds wordt ook hier de agens van het verbale subst. nog door een

verkort voornw. aangeduid : ba bau sandake ntoi-na da wdra kat nunlu ro

nggdhi-mu karinga-mu nami, enz., waarom hebt gij zoo lang niets gesproken

en verteld om ons mede te deelen, enz. (68.25); na-tenggo kandadi-na

sa-mena-na mumkin, hij is krachtig (hij heeft de macht) om het aanwezen

te geven aan al wat mogelijk is (7.4—5).

Aanm. Na een subst. wordt ons >om te" door den genitief weergegeven als het een eigenlijk subst.

is, bijv. ntjai-na tjampo, weg of middel van zich vermengen of vereenigen (om zich te

vermengen of te vereenigen, 52.28). Is het subst. evenwel een verbaal subst., dan volgt óf

een ander verbaal subst. öf de actieve vorm met ndai, bijv. au-tji rawi-mu mai di uma
nahu (34.19, vgl. § 124); na-rongga-ra kananu-na sangadji Indar-Anggasa makau ngupa,

de gedachte van vorst I. A. kwam (vorst I. A. kwam op de gedachte) om te laten zoeken

(64.1—2); ndadi wati-dü karongga-na raa-parenta ruma-ta malao ou, enz. hij bracht dus

niet over het bevel van den vorst om te gaan ontbieden, enz. (46.42).

§ 249. De verbale subst. worden op verschillende wijze als absolutieven gebezigd.

Hun gebruik laat zich vrij wel onderscheiden naar de plaats, die zij in den

zin innemen, al zijn de grenzen niet scherp te trekken.

I. Vooraan in den zin geplaatst, slaat een verbaal subst. als absolutivum

ten eerste in plaats van tijdelijke adverbiale zinnen, voorafgegaan door ntika

of ede-ra. Voorb. èda ba Tjahaya-Hairani anakoda manee luu, ede-ra bonto

kai-na, enz., toen Tj. H. zag, dat de scheepsgezagvoerder wilde binnengaan,

sloot zij, enz. (72.9) ; ringa ba nabi Isa eli doü masalam, na-tambdri enz.,

toen Jezus eene stem hoorde, die hem groette, wendde hij zich, enz., (58.23)

;

ringa ba iwa-na, ede-ra tjuwa tbhó kai-na peli ede, toen zijne makkers dit hoorden,
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zetten zij de kist neer (39.34); mai ndai anakoda na-bonfo weya-du

ntjai ba wei-na, toen de seheepsgezagvoerder kwam, sloot zijne

vrouw de deur voor hem (72.16); nlumbu ivdli labo nonto, na-södi wdli-ku,

enz., toen hij weder bij eene brug kwam, vroeg hij wederom, enz. (43.40);

mai teka liro, ampo nöno-ku, als de zon opkomt, moet men het drinken (5.35).

Een voorbeeld van het gebruik van het subst. van het perf. vindt men onder

§ 64, meestal wordt echter in het perf. de constructie met waü(-ra, enz.)

gebezigd, vgl. § 78. Doch ook hier, evenals overal waar een verbaal subst.

te bezigen is, staat dikwijls dat van het imperf. voor dat van het perf.,

bijv. lösa-na watu uma pa, na-sai-ra di arnba, toen zij uit het huis van den

pachter was gegaan, ging zij even naar de markt (40.36) ; raka-ku malani,

lao mbeï kai ba nahu, toen ik iets zwaars had gevonden, ging ik het (hun)

geven (34.25) ; ngèna ba ita watu ai masidi waü masaraka ai mambia, wati-pu

lösa-na ina-ta, (maar), nadat wij van den vroegen ochtend tot den avond

gewacht hadden, kwam onze moeder nog niet buiten (60.1). Somtijds wordt

na het verbale subst. in dit geval een nadrukswoord gevoegd en wel pu:

ringa-pu ndede-na ba wei pande, ede-ra londo kai-na, toen de timmermansvrouw

hoorde dat het aldus was (toen de limmermansvrouw dit hoorde) ging zij

naar beneden (50.31); waü ede, bala-pu ai sanai, na-tjuwa-tjuwa lao wdli-ra

di amba, daarna, toen een zekere dag aanbrak (of: was aangebroken) gingen

zij wederom naar de markt (62.4— 5). Gewoonlijk treft men dit pu aan na

rongga en raka, bijv. rongga-pu di uma-na, èda-kai ba ina ro ama-na, enz.,

toen hij in huis gekomen was, zagen zijne ouders, enz. (31.4); raka-pu d%

mamango, nggdhi kai ba rato, enz., toen 'hij op het drooge gekomen was,

zeide de vorst, enz. (21.13. v. o.); de agens pleegt na deze woorden nooit

uitgedrukt te worden, men vergelijke de teksten. Zeer zelden bezigt men

ook bij deze woorden de constructie met waü-ra, een voorbeeld levert 25.39.

Aanm. Men treft vooral na raka ook wel de nadrukswoorden aan, die bij de finiete vormen gebruikt

worden, als: du (bijv. 18.34, 79.9); mpara (41.10, rongga mpara; 29.13); mpudu (40.6).

Meestal kan men ze dan ook als een finiet werkwoord beschouwen. Evenals toch bijv.

na-waü-ra lao zonder voorafgaande conjunctie, gebezigd kan worden in de beteekenis van

waü-ra lao, vgl. § 240, zoo kan dit ook in het imperf. plaats vinden, bijv. na-raka mpudu
di doü ede, ede-ra tjuvm waü kai-na, (toen) zij bij die lieden kwamen, grepen zij hen

(40.23); na-raka mpara di uma ede, weha kai-na oi, (toen) hij het huis bereikt had, nam
hij water, enz. (43.2). Is het verkorte voornw. verzwegen, dan kan dit beschouwd worden

als te vallen onder § 231. In een zin als: makento mpara ba ede. raka mpudu baai-nai-n

djumaa, ede-ra lao kai, enz. daarna, »toen het tot Vrijdag was gekomen" (toen het Vrijdag

was geworden), ging hij, enz. (53.11), kan het verzwijgen van na verklaard worden door het

onbepaalde van den agens, vgl. § 231. Evenwel kan men raka, enz. ook hier als subst. beschouwen,

de oorzaak dat men du, enz. gewoonlijk niet bezigt na verbale subst. zal wel geen andere zijn,

dan om verwarring met de finiete vormen te voorkomen ; eene reden, waarom zij niet zouden

kunnen voorkomen, zal wel niet bestaan, en wijl nu in de constructie met waü (§ 78) ook du,

mpara en mpudu gebezigd worden (al is de oorzaak daarvan ook oorspronkelijk eene andere),

zou het ook niet onmogelijk zijn, dat men ze in navolging daarvan ook bij het verbale subst. van

het imperf. is gaan gebruiken, waar dit op dezelfde wijze werd aangewend als de constructie

met waü, vooral in zulk eene bijna staande uitdrukking als raka in de beteekenis van «gekomen",
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II. In de tweede plaats staan de verbale subst. vooraan ter vervanging

van een zin, beginnende met nggdra, indien, als: mandede wdli nggdra

na-lampa-sa di hawo hadju, na-hengga-ku padju-na mandede wdli lampa-na dx

sori ro di oi, na-kani-ku sapalu-na mandede wdli nggdhi-na lao ngupa

uma madantau riha, aö-na ede, enz., zoo ook (dat), als hij onder de schaduw

der boomen ging, hij zijn zonnescherm opstak, voorts (dat), als hij

door eene rivier of een water ging, hij zijne schoenen aantrok en als hij

zeide dat hij een huis zonder keuken ging zoeken, dan beteekende dit, enz.,

(44.13 en 15); patu-ra nahu, ngdha-ku, wati mbötju-ku (vgl. § 253), isu,

wati ngiri-na, ndeu wati mbètja-ku pala ba supu nee èda angi labo

nggomi, het is natuurlijk dat ik, zoo ik at, niet verzadigd werd, dat (mijn

haar), zoo ik het waschte, niet glad werd, dat ik, zoo ik mij baadde, niet

nat werd omdat ik verlangde u te ontmoeten (71.16); labo

tembe-na hinti fja-èse, wati rongga èse-na, hinti tja-awa, wati rongga awa-na,

terwijl zijn saroeng niet tot bovenaan kwam, indien hij hem naar boven

trok (al trok hij hem naar boven) en niet tot onderaan kwam, als hij

hem naar beneden trok (61.7 en 6 v. o.); iha-na lopi siya mpara mantau

ngdra ndai zamdn, als het schip te gronde gaat, zal hij een naam hebben,

die durend zal zijn (101.14); pao-mu óha ede, isi-na dadi doü, ngdha-mu

wuwa hadju ede, lewi doü raa-kanahu, zoo gij rijst hapt (eet), den inhoud der

velden van anderen (wat de velden van anderen opleveren, bezigt gij daarvoor),

zoo gij vruchten eet, dan heb (gij) den tuin van een ander (u) toegeëigend

(83.6 en 7).

Voorts zijn nog op te merken zinnen als: nggeè-mu dei duniya ake, sangi-

sangi mpa biko-bako, bij uw verblijf (gedurende uw verblijf in deze wereld,

pleegt (of pleegdet) gij steeds bedrog (83.3); weta-na ede tjoü-ra

ndai ou, met dit klagen wien roept (gij)? 88.16. v. o.). In meer

gewone taal pleegt men hier praeposities voor het verbale subst. te bezigen.

III. In den zin, hetzij tusschen het praedicaat en het subject, hetzij tusschen

het subject en eene bepaling, wordt het verbale subst. op de volgende wijze

gebezigd : maai ake, wai-e, mböto, èda-ku, bunga mundu, nu, grootmoeder, naar

ik zie, zijn er vele melatie-bloemen (71.26); mu-waü-ra mpore, èda ba nahu,

nggomi ake, gij zijt vet geworden, naar ik zie, (36.1); wdra sasili, kira-ku,

di ode bunga, er was, naar ik meen, eene mier in de bloemen (73.5—6)

;

bakai mena-ku sdhe-mu ede, nee da wdra-kai, èda-ku, kóne sa-buwa, waar zijn

al uwe buffels, dal er, naar ik zie, niet één is? (30.7— 8); nai sidi, sake-na,

tjuwa-tjuwa waa mena masa, den volgenden dag zou ieder, volgens belofte,

geld mede brengen (29.7). Eene vaste plaats heeft het verbale subst. zoo

gebezigd evenwel niet, het kan ook achteraan in den zin komen, bijv. maai

ake na-waü-ra lao raka wdli Ama Gedjo-ku (vgl. § 270), nggdhi-na, nu is

hij wederom naar A. G. (den olifant) gegaan, naar hij zeide (36.22—23,

door deze plaatsing valt meer nadruk op het object); wdra doü neè-na,
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ringa-ku habar matantu, (en) hij heeft eene maitresse, naar ik eene zekere

tijding gehoord heb (naar ik met zekerheid vernomen heb, 51.9). Wanneer

een vorm met ndai als praedicaat optreedt, dan wordt het verbale subst.

regelmatig niet tusschen het subject en praedicaat geplaatst, dus: djanga

peyo mataho, nggdhi ba ina-ku, boschhanen zijn het, die goed zijn, volgens

het zeggen van mijne moeder (18.14, vgl. ibid. reg. 24). Ten slotte kan het

verbale subst. in deze beteekenis ook vooraangeplaalst worden: ringa ba

nahu, ruma-ta ede na-ngupa tuta doü matuwa, naar ik hoor, zoekt de vorst

hoofden van oude lieden (25.36).

IV. Achter in den zin geplaatst, hebben de verbale subst. van het imperf.

en van het perf. van een transitief werkwoord in de eerste plaats de beteekenis,

die wij kunnen weergeven door een lijdend deelwoord, als in: made ngdha

(ra-ngdha) ba afi, sterven, verslonden wordende (verslonden) door het vuur,

vgl. § 62 en § 67. Ook een intransitief, met een anderen agens dan het

hoofdwerkwoord, kan op deze wijze als absolutivum gebezigd worden, bijv.

tjoü-tji maou-ou dri lawa ede, wati wdra (voor labo wati wdra) ndai-na pande,

wie roept daar herhaaldelijk buiten de poort, terwijl de baas-zelf er niet

is? (50.29); ludu angi huri labo doü makalai, daa wdra-na sa-ort-ori pdhu

malama-na, elkanders vel aanraken, terwijl er niets is, wat het bedekt

(94.24—25); ampo ta-kau-ku nöno, ntjao asa labo rope-na, vervolgens laat gij

hem (het ei) opslurpen, terwijl zijn mond den dop ontmoet (3.31—32); ampo

ta-kau-ku ntjubu dei wombo uma-na luu walu da, lösa watu do, dan laat gij

hem kruipen door de ruimte onder het huis, terwijl hij aan den Noordkant

ingaat en aan den Zuidkant uitkomt (5.22).

V. De verbale subst. van het imperf., transitieve en intransitieve, kunnen

echter ook zoo gebezigd worden, dat hun agens overeenstemt met dien van

het hoofdwerkwoord. Zij staan dan in plaats van de deelwoorden met ma.

Voorb. bune-ku da karente kai lamada döho, èda-ku kanatja manggeè

mena di sori rai londo mena di möli, hoe zouden wij niet aan de oppervlakte

gekomen zijn, (met) het zien ( = ziende of toen wij zagen), dat de kanatja''s

, die in de rivier verblijfhouden, allen naar zee vluchtten (21.2);

kali na-mbui ntene-pu lambuhu-lambate labo tjere, bate tja-do, bate tja-da-na,

de opperpriester was nog maar aan het worstelen met den ketel, dien naar

Zuid en Noord smijtende (terwijl hij dien links en rechts smeet, 54.40 en

41); mundo mpara mada-na ntanda batu-na dei raa-rawi, hunne oogen zijn

wijd open, terwijl zij hunne werken nazien (84.6) ; wati-du wdra-na köne

sa-mpuu hadju, raso mena mböo mbali-elo-na ro mbdru-mbanta-na, er is niet

één boom meer, zij zijn schoon op, ondersteboven gevallen en door elkander

liggende (30.37) ; mandinga labo parenta ruma-ta kau-na lao longgu,

terwijl de vorst tevens beval bevelende ( = om) Ie gaan bewaken,

enz. (59.29). Meestal wordt evenwel het verkorte voornw. na het verbale

subst. verzwegen: ede-ra mbeï kai-na parenta, kau lao Veto, daarop gaf hij

VERB. BAT. GEN. XLVIII. 22
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bevel bevelende (= om) (hem) te gaan binden (60.8—9, vgl. 50.33, 68.28);

na-nangi-ra raho waü weya nasi ede, zij weende vragende

om voor haar dien vogel te vangen (65.28); labo wela raho oi

tevens jammeren om water vragende (85.1); enz.

Aanni. De verbale subst, die in plaats van het deelwoord met ma staan, zijn niet te verwarren

met die, welke afhangen van een voorafgaand ede-ra (ede mpara), daar, waar een dezer

woorden als verzwegen kan beschouwd worden, vgl. § 126 en 127.

VI. Ten slotte zij nog gewezen op de volgende absolutieven : aho dja-pu

kaambi-ta marakani ro doü ndai maölo-ta lao, eerst moeten wij ook de

benoodigdheden en menschen uitrusten om u te vergezellen op uw tocht

(76.1—2); ede-ra ndha-ndha kanae kai-na eli-n rawa, daarop verhieven zij

hunne stem hoe langer hoe meer bij het zingen (69.23). De verbale

subsi, lao en rawa staan hier wederom voor deelwoorden, doch hier voor

attributief gebezigde. Het Bim. drukt deze bepalingen namelijk door een

deelwoord uit, derhalve: taho pöda eli ita marawa, zeer mooi is de stem

van u, die zingt (zeer mooi is uwe stem bij het zingen of als gij zingt,

69.20) ; ana-la malao ede waü dja mpa ipi lalo ntjöki-na, » uwe kinderen,

die gingen, ook niet al te zeer was hun in moeielijkheden zijn
,J

(uwe kinderen nu hebben op hunnen tocht niet al te veel moeielijkheden

ondervonden, 76.36). In de eerste zinnen staan dus lao en rawa als bepalingen

van de verkorte voornw. ta en na, en dewijl deze geen attributieve bepaling

kunnen aannemen, is de substantiefvorm gebezigd, dat kan evenwel ook

alleen in dit geval geschieden. Andere voorbeelden, waarin eene dergelijke

bepaling door een deelwoord uitgedrukt wordt, zijn: wali-du paki-na mada-na

manlanda, zij wendde niet af hare oogen, die aanzagen (zij wendde hare

oogen niet af van het aanzien, enz. (75.51, vgl. 46.1); doü labo-na mampanga,

zijne medgezellen, die stalen (in het stelen, 54.20—21); iwa mangèna sdhe,

makkers in het buffelhoeden (28.56); ku-waü-ra ipi hompa-ku malao ngupa

rero siya, ik ben zeer vermoeid, hem her- en derwaarts gaande zoeken

(van het hem her- en derwaarts gaan zoeken, 57.28), In dit laatste voorbeeld

wordt het deelwoord niet meer attributief gebezigd, wijl hier de agens

dezelfde is als die van het hoofdwerkwoord (zoo een subst. of volledig

voornaamwoord als subject fungeert, kan het natuurlijk ook attributief

gebezigd worden, als in het bovenaangehaalde ana-ta malao ede). In plaats

van het deelwoord kan dus hier, gelijk boven vermeld is, steeds een verbaal

subst gebezigd worden, dus: na-waü-ra ipi hompa ade-ku marai lao di lao

raka-ku Ama Bedo, rai lao da lao raka-ku Ama Gedjo, rai lao do lao raka-ku

Ama Barewo, ik ben zeer moede van het Westwaarts vluchten om mij naar

A. B. (den neushoorn) te begeven, van het Noordwaarts vluchten om mij

naar A. G., van het Zuidwaarts vluchten om mij naar A. B. te begeven

(57.11 en 12); mu-bawa-ra dei mori-mu pala, mu-luna-ra made, laag zijt gij

in uw leven, gering zijt gij (zult gij zijn) dood zijnde (in den dood, 84.21. v. o.).
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§ 250. Op het praedicaat valt bij gewone orde altijd eenige nadruk door de plaats,

die het in den zin inneemt. Een zeer sterke nadruk kan te kennen worden

gegeven door de subst. met ndai (in actieven of passieven vorm) voorop te

plaatsen vgl. § 106 en 121. Enkele verbale woorden treden steeds in

stamvorm met den nadruk vooraangeplaatst op, namelijk aö(-na), dat wat het

beteekent, de beteekenis er van, öne{-na), dat waartoe het dient, het nul,

het voordeel er van; alsook asa(l), waarvan (iemand) afkomstig is, afkomst,

wat het inheemsche nuu bijna geheel verdrongen heeft: qodrat, aö-na fenggo

aö-na tenggo ede: na-tenggo kandadi-na, enz., qodrat, dat beteekent:

kracht , de beteekenis nu van kracht is : dat Hij krachtig is om
te scheppen, enz. (7.4); gradlab, aö-na mbale kapöro, gradlab »de beteekenis

er van is
J
' (beteekent) dikwijls toornig worden (84.24). Over öne vgl. men

§ 96; nggdra na-ndede sara, Maharadja Kurma ake asa(l)-na doü manae-nae,

als het aldus is, dan is deze vorst K. afkomstig van zeer aanzienlijke

lieden (74.34). Vooraan staan deze woorden ook in afhankelijke zinnen

:

pöda-si nahu asal-ku dewa-dewa, als het waar is, dat ik van goddelijke

afkomst ben (77.8—9, vgl. 63.10); labo na-bade-ra asa-usu-na Puliri Mayang-

Mangure sangadji nae-nae, en zij wisten, dat de prinses M. M. van een zeer

groot vorst afkomstig was (75.35). Asa{l) kan ook attributief optreden, bijv. doü

agal (asa) Djawa (vgl. 101.15), maar behoudt dan toch steeds den substantief-

vorm. Voorts kunnen hiertoe nog gerekend worden woorden als: ntjihi

ndai-na, dat, wat het juiste daarvoor is, bijv. ntjihi ndai-na nggömi ake pala

bia weya-ku tuta-mu, »dat wat het juiste daarvoor zoude zijn (ten opzichte

van) u, is mijn stukslaan" enz. (gij verdiendet, dat ik daarvoor je hoofd

stuksloeg (30.31 en 32); ntjihi-ndai-na pdhu-mu : doü manae-nae-y-o

nee makawei-mu, uw gelaat verdient dat een aanzienlijk man u tot

vrouw neemt (51.3); sdra-m, het is de gewoonte daaromtrent, bijv. maikai-ra

ndede-n sdra-na di ade rasa ake: di ai-nai-na adjumaa na-kaböro, enz., want, dat,

wat daaromtrent gewoonte is in dit land, is: (want het is de gewoonte in dit

land) dat zich eiken Vrijdag verzamelen, enz. (56.23) ; sara-na ruma-t bitjdra

na-luu-ra di ast, enz. de gewoonte van den rijksbestierder was

hij ging het paleis binnen (de rijksbestierder was gewoon het paleis

binnen te gaan, ibid. reg. 31). Zoo trefi men ook aan : hidi-na, (dat wat

vast is daaromtrent, is) met volgenden Gnieten zin (bijv. 7.9), niet te

onderscheiden in beteekenis van hidi gevolgd door een verbaal subst. (het is

vast dat, enz.).

§ 251. Bij de woorden welke zeggen, denken, meenen, vragen (verzoeken) beteekenen,

alsmede bij nee, willen, en soms ook bij kau, bevelen, bezigt men dikwijls

een verbaal subst. in plaats van de finiete vormen. Voorb. nggdhi nahu lal

doü, nggdhi siya tal lako, ik zeide dat het menschendrek was, hij zeide, dat

het hondendrek was (42.32); na-ou dja-ra ana wai Kabaya ede, nde pala

nggdhi-na ba Maharadja Kurma: kangampu, enz, zij ontboden ook den zoon
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van grootmoeder K., doch deze zeide: verschooning, enz. (74.10); ra-nggdhi

ba ina-ku, na-waü sara mbai, ede lao umbu-ku, mijne moeder heeft gezegd

:

als (iets) bedorven is, ga het dan begraven (33.18) ; nggdhi-mu mpa raso-na,

kodo-e, rahasiya-mu, nggahi mpa wdra-na imbi dei nawa-mu, gij zegt maar,

helaas, dat uw gemoed rein is, (gij) zegt maar, dat gij geloof hebt, (104.10

en 11); nggeè ada, ruma-e, bune sanlika sa-mena-na dinga döho-ku di ode

rasa, wali-da tjaü-na, enz., ik deel mede, heer, dat mijne makkers in het

land (mijne medeburgers) niet meer willen, enz. (55.24); ntika na-èda mpudu

ninu ndai-na katjai ba Ama Metjo iwa ndai pöda-na, toen hij zijn

eigen spiegelbeeld zag, meende A. M., dat het werkelijk een makker

van hem was (37.35—36) : katjihi ba lènga döho-na, kaljai-na wdra doü, enz.

zijne makkers dachten, [meenende], dat er iemand was (41.33, vgl. 53.27);

ndadi kananu-n ba doü mambdto ede: na-rongga-ra ringu-na kali ake, de menigte

dacht derhalve: de opperpriester is gek geworden (53.30); dödo-ku ndende

umu-na naru mori-na, wij bidden, dat lang zijn leven moge zijn (16.6. v. o.);

dödo-ku dinga-ku nee makaleï-na, ik vraag om eenige mijner mededienaren

om hem (den vogel) te dragen (49.3): nggdra wdra sara nata ro ntjii ade ita

ruma-ku, nee-ku mai dodo wöka-wöka sadeka, als gij medelijden en erbarmen

hebt, wenschte ik te komen vragen om wat er van de aalmoezen over

gebleven is (57.9) ; nahu ake nee nika labo ana rato, ik wil huwen met eene

prinses (22.31); voaü mpudu raka tolu nai, lao wdli kai-na mbödadila Kalai:

kau mai ba rato enz., nadat het de derde dag geworden was, ging de mböda

wederom naar Kalai (en zeide) : de prins beveelt (mij) te komen (22.89)

;

doü na-ringu mena-ku pala, kau-ku mai ba nahu kali ro ruma-t bitjdra mamai

ou nggömi, enz., de menschen zijn gek, ik had den opperpriester en den

rijksbestierder bevolen u te komen ontbieden, enz. (48.7). Dodo en nee

hebben deze constructie alleen in den eersten persoon.

Wanneer na de woorden, welke » zeggen, denken", enz. beteekenen wordt

overgegaan in de directe rede, laat zich het verbale subst. ook verklaren op

de wijze van § 249 III. Overigens maakt het volstrekt geen verschil of men

hier een subst. dan wel de finiete vormen bezigt. Men vergelijke de volgende

zinsneden met de bovenaangehaalde: nggahi nahu tal doü, na-nggdhi-ku ba

siya tal lako (44.7—8) ; ku-dódo wdli weya-ku naru wdli mori-na, ndende

wdli umu-na (16.13); nggdra wdra-sa kasi ade ita ruma-ku, ku-neè dödowuwa

foö, als gij medelijden hebt, wensch ik mangga's te vragen (62.16). Men

vergelijke ook het gebruik van het Jav. karèp-ku, pangrdsa-ku, enz. Vgl.

ook de volgende §.

§ 252. Ook andere verbale woorden worden wel eens in substantiefvorm aangetroffen,

zonder dat een der bovenbehandelde gevallen zich voordoet en zonder dat

een woord voorafgaat, dat eene substantief-constructie eischt, (vgl. de volgende

§). Treft men zoo een transitief werkwoord aan met het object op de

gewone plaats achteraan, als: larima-ku ba nahu raa-parenta rato ede, ik
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neem op mij, wat de prins bevolen heeft (22.5); e mboda-e suu kai Ma,

tundu kai lipi raa-parenta rato, mböda, (ik) draag op het hoofd en op de

schouders, wat de prins bevolen heeft (21.9. v. o.), dan kan men desnoods

ndai als verzwegen beschouwen, zoodat de zin is: dat, wat ik aanneem (dat,

wat de prins bevolen heeft) is, enz., hoewel het gebruik van den vorm hier wel

eenigszins vreemd zou zijn, dewijl hij dan gelijkwaardig zou zijn aan de

finiete vormen van het werkwoord (bijv. 48.23, enz.). In den zin : ai-na

lalehe-lehe-mu ba supu ngdha ro nono nggdmi, ngdha kuu nahu (vgl. § 254),

ngdha kuu nggömi, ngdha hiwa nahu, ngdha hiwa nggömi, weest volstrekt

niet bezorgd over uw eten en drinken, als ik zemelen eet, zult gij zemelen

eten, eet ik fijngestampte rijstkorrels, dan zult gij ze eten, (71.29 en 30),

is blijkens de plaatsing van den agens aan dezen vorm niet te denken (het

eerste en derde ngdha valt natuurlijk onder § 249 IL). Zoo ook, als het

werkwoord intransitief is, bijv. tjowa-na binala mböda ake, dat dier van een

mböda liegt (23.15, vgl. 66.3), waarin tjowa-na wel niet verschillen zal in

beteekenis met na-tjowa, bijv. in: na-tjowa pala rato ake, deze prins liegt!

(21.19. v. o.). Vooral in gedichten wordt wel gebruik gemaakt van een

verbaal subst. op deze wijze, bijv. : kanggitja mena-na maraho oi nono ba

mango-na wöo, mandede wdli mpara wela-na ba löko mahido, weki-ntjau daa

mawdra sarau, tembe ro sambölo, nangi wdri-sore ba madja-na labo rai warawito,

zij schreeuAven, vragende om drinkwater, wegens hunnen dorst, eveneens

jammeren zij wegens den honger, zij zijn naakt, hebbende geen zonnehoed,

saroeng of hoofddoek, zij weenen allerhevigst- uit schaamte, terwijl zij tevens

her- en derwaarts ijlen, (88.21 tot 18. v. o.); ngawa-mu ngadji kildb, daa

ngawa-mu tobat, gij wilt wel de boeken lezen, maar gij wilt u niet bekeeren

(98.13 en 14); na-nggdhi-ku ba ade-na: nahu ake-ra mantjewi lowa, kamöda-na

lodja daa mawdra padoma, daa tjaü-na batu nggdhi doü matuwa, enz., hij zegt

bij zich zelven, ik ben zeer knap en hij maakt zich het zeilen gemakkelijk

geen kompas hebbende en hij wil de woorden van ouderen niet volgen, enz.

(101.11 tot 13); kanahu-du weki-na ndai anakoda dae Malönga labo siyapala

doü madèse nèfa ro mènga, lodja kai-na ( = lodja-na kai) lopi-na mawaü-ra

waru-wönga, enz , als scheepsgezagvoerder werpt zich daeng M. op, terwijl

hij een zeer vergeetachtig mensch is, hij zeilt met een schip, dat geheel lek

is, enz. (100.41 tot 101.1). Men vergelijke verder N°. XI en XII der teksten.

Men zie ook het gebruik der verbale subst. met raa. Zooals deze verbale

subst. op de hierboven besproken wijze in de proza-teksten voorkomen,

laat zich nog denken, dat ter wille van den nadruk den substan tiefvorm

gebezigd wordt, hoewel een finiete vorm ook steeds te gebruiken is, maar

zooals zij in de dichterlijke teksten voorkomen, is het moeielijk eene reden

te vinden, waarom hun gebruik noodzakelijk zou zijn. Doch niet alleen in

poëtische geschriften, ook in meer gewone taal treft men dergelijke verbale

subst. aan. Het wordt als minder beschaafd beschouwd, veel gebruik te
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maken van deze constructie, maar in de spreektaal wordt zij toch wel

vernomen, zoo ook in minder goed gestijleerde verhalen. Men zie de volgende

zinsneden uit het Kölosch verhaal : dia (Bim. weha) ina-n ra-tongge, padula-na

(Bim. kadula-na) masa ha-riwu (Bim. sa-nwu). Ndadi pata angi-n nangi

(Bim. labo) ina-n, ndadi waa-n ina-n, zij haalden hunne moeder, die in de

tongge was, zij gaven het geld ter waarde van duizend (gulden) terug, zij

en hunne moeder herkenden elkander daarop, zij voerden hunne moeder

vervolgens mede (111.11 en 12). Er kan wel geen twijfel bestaan of het

verbale subst. heeft hier geheel en al dezelfde waarde als de flniete vormen.

Men kan dus meestal een verbaal subst. bezigen in plaats van de finiete

vormen, al geschiedt dit in den meer beschaafden proza-stijl zeldzaam.

§ 253. Er bestaan nog eenige woorden, die afgescheiden van de bovenbehandelde regels,

steeds eene substantief-constructie vereischen. Hiertoe behoort bijv. wali, niet,

waarvan de eigenlijke beteekenis is : niet zijn, zoodat een volgend werkwoord

vanzelf als subject moet optreden. Voorts : ai-na, het partikel van den

vocatief, het daarmede synonieme kangampu, enz. Voor zooverre deze woorden

nog niet in de vorige hoofdstukken behandeld zijn, zullen zij besproken

worden in die, welke over de bij- en voegwoorden handelen.

§ 254. Omtrent de verbale subst. is nog op te merken:

I. Dat omtrent het gebruik van ba om den agens aan te duiden na een

transitief werkwoord, dezelfde uitzonderingen voorkomen als bij de finiete

vormen. (Waar toevallig van het eenvoudige verbale subst. geen voorbeelden

in de teksten voorkwamen, zijn die met het subst. met ndai en kat genomen)

:

nai sidi, sake-na, tjuwa-tjuwa waa mena masa weki-na mamböto ede, den

volgenden dag zou, volgens afspraak, ieder van hen allen geld medebrengen

(29.7, vgl. na-kalösa udja-ku piti-na sa-mena-na doü dei ade rasa toi, de

lieden uit de dorpen moeten hun (volgens ons spraakgebruik : het) geld

opbrengen. 14.8— 7. v. o.); ede-ra hania kai-na tuta-na Ama Kambeyo,

daarop hief A. K. zijn hoofd op (38.10); sura wdra ndai salöngi kai ntjada

mböko ama-m, mits er iets zij, waarin uw vader zijn krom kapmes kan

steken (17.18). Vandaar ook nooit ba gebezigd als weki (als reflexief voornw.)

of angi het direct object is, vgl. § 214 en 216, als ook 232. I.

Wati wdra ntjambe-na sangadji Ana-ana, vorst A. a. antwoordde volstrekt

niet (46.12); ede-ra raho kai-na dowa di ruma Allah (a'dla koha tuta ede,

daarop bad de schedel tot God (51.18—19, vgl. ibid. 10—11); irddat aö-na

ntau nee Allah ta'dla, irddat, dat is: het een wil hebben van God (7.7); ba

nee ntau wei rahi ede, dewijl de man eene vrouw wil hebben (88.1); ede

mpara lao kai-na mbako ndai pande ede, daarop ging de timmerman zelve

(rijst) kooken (52.4— 5); mai teka liro, ampo nöno-ku, als de zon opkomt,

moet men het drinken (5.35—36). Vgl. § 232. II.

Aanm. Gewoonlijk worden deze werkwoorden als het object vermeld wordt, als transitieven behandeld.

Evenwel treft men na ngdha ook wel eens den agens zonder ba aan, al is het object vermeld,

bijv. ngdha kuu nahu, ngdha kuu nggömi, enz. (vgl. §252). Men zou hier kunnen denken
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aan een verzwegen genitief van het voornw. na kuu, zoodat de zin zoude zijn : eet ik mijne

zemelen, dan zult gij uwe zemelen eten; men vergelijke echter de voorbeelden in de Aanm.

na § 235, waaruit schijnt te blijken, dat ngdha en nöno zelfs met uitgedrukt object ook

geheel en al als intransitieven kunnen behandeld worden. Eene andere afwijking treft men

aan 75.3: au nggdhi-na doü mnmböto, wat zal de menigte zeggen, en 58.28: au-au mpara

raho-n nabi Isa, wat Jezus ook vroeg. Deze kunnen evenwel op de wijze van eigenlijke

subst. behandeld zijn, in welke categorie de van een verbaal woord afkomstige subst., met

de beteekenis van het zelfstandig gebezigde deelwoord, dikwijls overgaan. Echter zijn dit

de eenige voorbeelden in de teksten, waarbij deze woorden, als zij ter vervanging van een

finiet werkwoord gebezigd worden, de agens op deze wijze uitgedrukt wordt.

Ba supu nee ngdha weya ade-na ba nggömi, dewijl gij zijn hart wil opeten

(36.21) ; ba nee-na nika tjina-na ede, omtrent het willen huwen van haar

broeder (25.15): wati-du ngawa-na kadee ba wei-na, zijne vrouw wilde niet

meer naar hem luisteren (52.6 en 7) ; tanaö-pu 'ilmu ndai ngawa kai-na

dahu ade-mu*deï Allahu ta'dla, leert de wetenschap, waardoor uw hart geneigd

wordt [voor] God te vreezen (98.12); wati-du lowa-na kaljihi ba wai ede,

de oude vrouw kon niet meer denken (39.5); wati lowa-ku lao nahu, ik kan

niet gaan (25.16); wati-du waü-na teè ade-na Maharadja Kurma, vorst K.

kon zich niet meer bedwingen (76.41) ; wati-dja-du waü-na siya ba Maharadja

Kurma kasi ade-na (agens met ba dewijl hij voorafgaat), vorst K. kon zijn

medelijden ook niet meer verdragen (bedwingen) (65.2); wati disa-k inga ba

nahu, ik durfde (hem) niet te helpen (36.51 en 52); ede-ra raho kai-na dula

Maharadja Kurma, daarop verzocht M. K. naar huis te mogen gaan (76.9—10).

Het verkorte voornw. kan na het eerste werkwoord naar willekeur geplaatst

worden of niet.

Sabune-bune-du raho ba doü weli, hoezeer de lieden ook vroegen om (ze)

te koopen (72.38); nee pöda ade-ku ngdha sdhe, mijn hart heeft (ik heb)

ergen lust buffels te eten (28.21). Voorbeelden met de andere werkwoorden

zie men onder § 255.

Sangi-sangi raka-na nuntu mpa ba doü, de menschen komen er telkens toe

(het) te vertellen (83.10); wati-du waü-na siya ba rido ngdha öha kuu, de

schoonzoon kon het niet meer verdragen zemelen-rijst te eten (27.21) ; tarima

weya ba Allah ta'dla kantjihi-ntjau-na loi ede, toen God goed gevonden had

het geneesmiddel eene goede uitwerking te doen hebben (61.17).

Ede-ra kau kai lao paki ba nahu, daarop beval ik (ze) te gaan wegwerpen

(verbannen, 76.34); nde pala wati kau-na dula ba ruma-t, maar de vorst

liet haar niet naar huis gaan (57.13); vgl. § 252. III, alsook § 247.

II. Treedt een pers. voornw. als agens op, dan bezigt men de volledige

vormen in dezelfde gevallen, waarin deze na een eigenlijk subst. als genitief

optreden. Staat een verbaal subst. in de plaats van een finieten zin, dan

kan de agens, evenals bij de finiete vormen, verzwegen worden om uit te

drukken, dat deze onbepaald is, evenwel kan de genitief van het pers. voornw.

van den derden persoon na ook, waar geen verwarring te vreezen is, op een

onbepaalden agens slaan, bijv. wati dahu-na, men vreest niet (9.15. v. o.).



344 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

Wanneer het verbale subst. afhangt van wati, niet, en een pers. voornw.

als agens optreedt, dan is het gewoonte om tegelijk met den verkorten vorm

het volledige voornw. achteraan te plaatsen. Nadruk wordt hiermede volstrekt

niet te kennen gegeven, maar alleen laat men daardoor den logischen agens

beter uitkomen. In geval men bij de finiete vormen een volledig voornw.

achteraan zou plaatsen, wordt dit bij wati juist geheel vóóraan geplaatst,

terwijl een sterke nadruk op den agens wordt te kennen gegeven door deze

tusschen wati en het verbale woord te plaatsen (vgl. de volgende §): wati

nangi-ku lamada, ik ween niet (73.5, was het alleen te doen om het beleefde

voornw, te bezigen, dan was ku geheel overbodig, vgl. bijv. pöku lamada,

toen ik terugkwam, 20.27); wati ringu-ku nahu, ik ben niet gek (54.4);

wati disa-ku nggeè ada ba lamada dóho ruu-na ana-k ede, wij durven niet

zeggen, wat het lot der kinderen zijn zal (64.18); wati-pu made-ku nahu

ake, ik ben nog niet dood (33.17); enz. Voorbeelden zijn passim in de

teksten te vinden.

Evenals bij de finiete vormen kan door döho, mena en tjuwa een meervoud

worden aangeduid.

Hoe het verbale subst. van het imperf. tallooze malen voor dat van het

perf. staat, kan uit de voorgaande §§ blijken.

§ 255. Indien de nadruk valt op een agens, welke in genitivo na een verbaal subst.

zou moeten optreden, dan wordt hij vóór het verbale woord geplaatst,

terwijl in plaats van het subst., een vorm met het prefix ma optreedt (zie

beneden) : wau-du ana mapata ama ro ama mapata ana, nadat de kinderen

hun vader en de vader zijne kinderen herkend had (60.33 en 34, vgl. §78);

wati wdra-na kali mamai aka-n ede, is de opperpriester niet zoo even gekomen?

47.28, vgl. § 241); waü daa wdra-pu ana bedi sa-buwa, loi sa-taka maiha,

» nadat nog niet bedorven is" (voordat verbruikt is) één geweerkogel, en één

takkar kruid (13.39—40); wati wdra lamada marakantjöki ompu, niet ik heb

den ouden man gekweld (19.18); sabune-bune-du nahu maneè labo ana siwe,

hoezeer heb ik verlangd naar eene dochter (67.16, vgl. §206); bune ai nahu

maneè angi labo la Mpdno, wanneer heb ik het met Mpano gehouden ? (17.23,

vgl. § 246); kangampu mbölo-mbóto, ina-e, lamada maweha kamdla ake,

laat ons dezen bezoaarsteen maar niet aannemen, moeder! (64.40—41, vgl.

§ 237); wati-da tjoü mawaü-na tule »niet wie ook" (niemand) kan er zich

tegen verzetten (102.15); wati-da tjoü doü daa mabade, niemand is er, die het

niet weet (104.38); na-nggdhi-ku ba doü aka-n ede ita ruma-ku mangupatuta,

enz., de man van zooeven zeide, dat gij hoofden zocht, enz., (26.18)

,

nggdhi ba puwa-mu aka nahu maneè angi labo nggömi, uwe meesteres daar

zegt, dat ik het met u houd (17.25); wdra-dja kombi ra-ngina kai-ta ringa,

ruma kali-e, karawo mangdha besi, zijt gij soms gewoon te hooren, heer

rechter, dat ratten ijzer opeten? (82.10); ruu nae póda-ta ita döho ake maraka

masa-ngganga, , saraka ana ra-wai-ta mangdha weya tjoi-na, enz., een
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groot geluk is ons te beurt gevallen, dat wij goud gevonden hebben

»tot aan het eten onzer kinderen en kleinkinderen" (zelfs als onze kinderen

en kleinkinderen leven) van de opbrengst daarvan, enz. (62.32—33); labo

ndai-na makarawi, «met het doen van hem zelven" (terwijl hij zelve het doet,

86.20) labo fdre-mu mawaü-ra bini pila-pila mbuwa djompa, terwijl uwe rijst

verscheidene schuren vult (27.27—28).

Maru pala maruku loki, mampabodu futa, loki-ta makangganti, slapen het

achterste bewegend, met het hoofd schuddend, terwijl ons achterste beweegt

(94.29, hier staat: loki-ta makangganli voor wat zonder nadruk op den agens

zoude zijn: kangganti loki, dat is een verbaal subst. als absolutivum, vgl.

§ 249. IV). Zoo ook te verklaren : nahi upa lela mantjao kèto,

duwa lela masarènga, duwa lela masanggöbo, vier bladen betel, waarvan de

onderste uiteinden verbonden zijn, terwijl twee bladen achterover, twee

vooroverliggen (4.38— 39); na-waü-ra sambanta rima wdra-na manenti

.

ladjo sampari, rima kui-na mabonto suwu-na, hij lag uitgestrekt, terwijl zijne

rechterhand vasthield (met de rechterhand vasthoudende) het gevest van zijne

kris, met de linkerhand zijne wond bedekkende (79.38 en 39); mada nahu

marindi, mai vodli, enz., terwijl mijne oogen duister zijn, komt hij bovendien,

enz. (73.16).

Op te merken is nog de volgende zinsnede : indo kapo wddjib di ita mabae

kai ade, enz., dat, wat voor ons verplichtend is te weten, enz. (6.19. v. o.,

vgl. ibid. reg. 23. v. o,), waar de vooropgeplaatste agens van bae kai ade

tevens met wddjib in verbinding is gebracht.

Er bestaat op het hierboven gezegde eene uitzondering, namelijk : wanneer

een verbaal subst. afhangt van ede mpara (of ede-ra) en de agens gaat vooraf,

dan neemt het verbale woord nooit ma voor zich : ede mpara wai ede dula-na,

daarop keerde de oude vrouw naar huis terug (24.22); ede-ra la Dadju lao

dula-n, daarop keerde Dadju terug (18.16); enz. De oorzaak van deze

afwijking zal wel de volgende zijn. Oorspronkelijk volgt op ede-ra een subst.

met ndai (en kat) als praedicaat. Toen ede-ra de eigenlijke beteekenis verloor

en eigenlijk een bijwoord werd, is men het ook met een eenvoudig verbaal

subst. gaan construeeren (eene substantief-constructie was nu eenmaal voor

het taalgevoel noodig), alsof het een bijwoord met den nadruk was, als in

§ 246. Dewijl nu op een subst. met ndai een voorafgeplaatste agens geen

invloed heeft, is dit ook overgegaan op de later ontstane constructie met het

eenvoudig verbaal subst.

Evenzoo kan het direct object, zoo er de nadruk opvalt, vooropgeplaatst

worden, waarop dan natuurlijk een passieve vorm volgt (vgl. beneden):

ede-ra nangi wdli kai wai ede manfjewi-ntjewi ba supu duwa-na ana-na saraa

landa mena ba wai mantau ana siwe ede, daarop weende de oude vrouw

wederom zeer hevig, dewijl de » vrouw die het meisje bezat" (moeder van

het meisje) hare beide zoons ten eenemale verkocht had, (28.6—7),
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Van deze constructie wordt veel gebruik gemaakt wanneer het verbale

subst. van het perf. als object zoude moeten optreden, ook wanneer er

eigenlijk geen nadruk op den agens of op het direct object valt. Heeft het

werkwoord intransitieve beteekenis dan plaatst men het actieve deelwoord

van het perf. na den agens, waarbij het deelwoord met waü-ra gewoonlijk

in een finieten zin opgelost wordt, vgl. § 85; heeft het werkwoord transitieve

beteekenis dan plaatst men het passieve deelwoord na het object. Voorb.

imbi-ku run mataho ro ruu maiha raa-mamai walu Allah ta'dla mena mpa,

men geloove, dat alle voor- en tegenspoed van God is gekomen (8.11);

na-ringa mena-ra ba doü di ade kampo ede sangadji Ana-ana waü-ra mai, enz.,

(toen) de lieden in de kampong hoorden dat vorst A. a. teruggekomen

was, enz. (45.55—36); ba ringa lewi-na waü mena-du mpoi fuu hadju-na,

doordat zij hoorde, «haar tuin, welks hoornen alle op waren" (dat haar

tuin geheel van hoornen ontbloot was, 30.39). Wanneer een voornw. van

den derden pers. den agens zou moeten voorstellen, wordt het gewoonlijk

verzwegen : na-katjai-ku ba ompu na-waü-ra made, de oude man meende, dat

hij (vorst Kurma) dood was (66.7) ; ntika na-iyu mpudu na-waü-ra kola, toen

hij voelde, dat zij (de wenkbrauw) kaal (afgeschoren) was (49.33). Voorbeelden

met een transitief werkwoord zijn : na-nuntu kai-du wei-na ana doü ede (zie

beneden) ra-raka-na di ade wuba ede, hij vertelde aan zijne vrouw, dat hij

dit kind in het woud gevonden had (67.21—22); na-waü-ra ringa kali waü-ra

balunggu, (toen) zij gehoord hadden, dat de opperpriester geboeid was (54.8).

Is nu, waar het subst. van het perf. te bezigen is zoo het werkwoord

intransitief is, de agens, zoo het transitief is, het direct object gelijk aan

den agens van het eerste werkwoord, dan wordt de constructie met weki

gebezigd, waarvan voorbeelden te vinden zijn onder § 214.

Ook de genitief van het verbale subst. van het perf. pleegt zoo behandeld

te worden na de uitdrukking ringa habar, bijv. na-ringa-ra habar ba Maharadja

lndar-Dewa sangadji di rasa Anta-Baranta Maharadja Kurma na-waü-ra dula,

toen vorst I. D., vorst van A. B., het bericht hoorde, dat vorst K. teruggekeerd

was (77.16— 17); na-ringa mpara habar ba ina-r ama-n ana-na waü-du landa,

toen de ouders het bericht vernamen, dat hun kind verkocht was (27.30).

Zeldzamer vindt men ook in andere gevallen dezelfde constructie gebezigd,

zonder dat de nadruk op den agens of op het object valt; voorbeelden zijn:

ba supu kali na-waü-ra ringu, dewijl de opperpriester gek geworden was

(55.58) ; na-waü-ra mboü — kali waü-ra balunggu, het was algemeen

bekend, dat men den opperpriester geboeid had (54.6—7). Daarentegen

wordt eene enkele maal het verbaal subst. van het perf. ook als object gebezigd;

behalve de voorbeelden onder § 64 en § 81 komt nog in de teksten voor

:

ringa ba doü mampanga aka-n de waü-du kakenle doü mantau uma, toen de

dieven hoorden, dat de heer des huizes wakker was geworden (34.20—21).

Op 58.9 leest men: wdra palu-tji mbeè neè mangdha matja, zou het mogelijk



MMANEESCHE SPRAAKKUNST. 347

zijn, dat een bok een tijger opeet? wat natuurlijk niet de constructie met

ndai na palu bevat (vgl. § 94), maar staat voor : wdra patu-tji ngdha ba mbee

matja. Op 59.13—14 vindt men: wdra sa-buwa sanqadji neèmamai

raho, enz., een vorst is gekomen om te vragen, enz. In deze zinnen

staat de vooropgeplaatste agens als subject met den nadruk, gelijk dat in

§ 98 behandeld is, tegenover het tweede werkwoord. Vergelijkt men hierbij

het voorbeeld boven: ana doü ede ra-raka-na, dan blijkt uit de plaats van

ede, dat ra-raka-na niet als attributief bij ana doü gevoegd kan zijn. Dezelfde

plaats heeft ede in: ku-sakasi-ku nabi Muhammad ede ndai kakai-na ba Allah

ta'dla (8.1, vgl. § 113) alsook in: na-kadawdra-ku weki-na ede raa-kandadi ba

ruma Allah ta'dla (8.14, vgl. § 214). Daarentegen wordt het deelwoord

van het perf. van een intransitief werkwoord in een finieten zin opgelost,

alsof het attributief gebezigd werd (ten minste zoo het subst. niet door een

aanwijzend voornw. bepaald wordt). De eerste constructie is zeker de meest

juiste, het met nadruk vooropgeplaatste subst. of volledig voornw. staat op

zichzelf niet in verband met het woord waarvan de substantief-constructie

afhankelijk is, maar de geheele zin staat bij wijze van subject, object, enz.,

dus staat dit subst. of voornw. ten opzichte van het volgende werkw. als

subject met den nadruk vooropgeplaatst. Evenwel blijkt het, dat de taal

zelve hier onzeker is, vandaar staat in het begin van deze §, dat een vorm

met ma of een passieve vorm voor het verbale subsi, optreedt, waarbij in

het midden wordt gelaten welke de waarde van dien vorm is, met andere

woorden of ndai als verzwegen moet beschouwd worden of niet.

256. Wanneer bij de woorden lao, mai, lowa, waü en disa, de agens, in den vorm

van een subst. of volledig voornw., tusschen het eerste werkwoord en het

volgende verbale subst. wordt geplaatst, verandert dit laatste in een vorm

met het prefix ma. (Bij ngawa is mij deze constructie nooit voorgekomen,

in het eenige voorbeeld uit de teksten waar de agens zoo na nee geplaatst

wordt, verandert het verbale subst. niet: nee pöda ade-ku ngdha sdhe, vgl.

§ 232). Zoo ook het eerste werkwoord in substantief-constructie staat, valt

door deze constructie volstrekt geen bijzondere nadruk op den agens. Men

vergelijke bijv. 14.19—18. v. o. en 15.38—39, met 15.33 en 36. Voorb.

ede-ra lao kai sae-na mabale kai wadu, daarop ging haar broeder (den vogel)

met een steen werpen (65.28); ede-ra lao mena kai doü masodi-na, daarop

gingen de menschen hem vragen (54.32); ede-ra lao kai sangadji Ana-ana

madódo kuru besi, daarop ging vorst A. a. eene ijzeren kooi vragen (46.21.

Zoo pleegt de agens na lao steeds geplaatst te worden bij de constructie

met ede-ra, zoo men beide werkwoorden niet in samenstelling brengt) ; mada

nahu marindi, mai wdli siya makangango, terwijl mijne oogen duister zijn,

komt hij bovendien gedruisch maken (73.16); wati póda-póda lowa-na ana

ruma-ruma ro ana rato-rato makarawi-na, enz., het kan volstrekt niet, dat

de vorsten en prinsenzonen verrichten, enz. (15.33); wati-du waü-ku
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nahu makiri weki, ik kon mij niet meer omkeeren (18.9, het gebruik van

nahu na wati volgens § 254) ; wati disa-na manusiya ro binata mamai deni

di hidi ita ake, geen mensch of dier durft dicht bij »onze plaats" (ons) te

komen (69.30).

Op 76.7 leest men : kangampu mböto-mböto kau-mu lao doü ndai maèto

ndai-ku, beveel niet aan de lieden te gaan om mij te begeleiden, (dat zij mij

gaan begeleiden). De verklaring is dus naar alle waarschijnlijkheid, dat

men in dit geval den vorm, welke overeenkomt met onzen infinitief, voorafgegaan

door »om te", na de genoemde werkwoorden bezigt, vgl. § 90. Vgl. ook

het gebruik van den passieven vorm met ndai na lao, enz. in § 97. Eene

enkele maal blijft het verbale subst. gespaard, zoo na lao (61.3. v. o., 73.27),

na lowa (69.18— 19, waar evenwel een subst. in den vocatief tusschen den

agens en het tweede werkwoord staat, daarentegen is in hetzelfde geval de

vorm met ma gebezigd 74.39).

Aanm. Wanneer het volgende werkw. het direct object van het eerste is, dan veroorzaakt de plaatsing

van den agens voor het tweede werkwoord in den regel geen verandering, bijv. rdho ba

doü weli (72.38); enz. In de uitdrukking: raho weki-na lao of dula, vgl. § 214, bezigt de

taal onverschillig het verbale subst. of den vorm met ma. Eene enkele maal geschiedt dat

ook wel eens bij andere werkwoorden; zoo leest men 22.18—19: ra-kateï kai ba ama-mu,

nggèmi Kalai-e, mandawi, heeft uw vader u geleerd, gij Kalai, te maken enz.; ibidem reg.

21: ra-kateï kai ba ama raio ede mandawi, enz., daarentegen ibid. reg. 16—17: ra-kateï

kai ba ama-na ndawi. Zoo ook 70.30: wati-du waü-ku siya ba nahu maiyu, ik kan niet

uithouden te voelen, enz. Te vermelden is ook nog het gebruik van ma in den volgenden

zin: ruu nae pöda ita doho ake maraka ana doü siwe, het is een zeer groot geluk voor

ons, dat wij een meisje vinden (67.15); het gebruik van ma is hier te verklaren doordat

de agens in den vorm van een volledig voornw. voorafgaat, hoewel dit hier niet de met

nadruk vooropgeplaatste agens is, maar in den genitief als bepaling van het voorafgaande

subst. Gaat het volledig voornw. niet vooraf, dan bezigt men volgens den regel het verbale

subst., bijv. da ruu-si ndinga, als het 't lot niet is te zamen te zijn (108.8).

Aanm. II. In de teksten komen enkele voorbeelden voor. waarin een vorm met ma zonder reden voor

een verbaal subst. gebezigd wordt: au supu-na da ngawa kai-mu mantau wei, waarom

wilt gij niet trouwen ? (42.4—5). Het is mogelijk dat ngawa ook met den vorm, die overeenkomt

met onzen infinitief met »om te", kan geconstrueerd worden, vgl. ook het gebruik van den

passieven vorm met ndai, (§ 97), Overal elders evenwel, zoo ook ibid. reg. 6, volgt het

verbale subst op dit veel voorkomende woord.

Tjaü makamböto-mböto maru, er van houden om »het slapen, zeer veel te doen zijn" (zeer

veel te slapen, 89.26). Daarentegen wordt ibidem reg. 27 tjaü, evenals overal elders, door

een verbaal subst. gevolgd. Ook overigens wordt tjaü steeds transitief gebezigd. Wellicht

is hier of aan invloed van het Maleisch öf eenvoudig aan eene schrijffout te denken.

Sandaka maraho rela, er voor zorgen om verlof te vragen (9.7). Hier kan wel met

zekerheid gezegd worden, dat ma hier voorkomt, omdat in het Maleisch origineel (zie de

Aant. op de teksten) maminta stond.
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OVER HET GEBRUIK VAN EENIGE ANDERE
WOORDSOORTEN ALS WERKWOORD.

257. Elk eigenlijk subst. kan als werkwoord optreden met de beteekenis van

«zijn, wat het subst. aanduidt". In hoofdzinnen nu maakt men in den

eersten en tweeden persoon geen gebruik daarvan, maar zegt bijv. nggdra

na-ndede-sa, ana nahu pala nggómi döho tolu ake, als het aldus is, dan zijt

gij drieën mijne kinderen (60.51) ; lamada ake doü kakai, ik ben een afgezant,

met den nadruk op het pers. voornw. (76.20). In den derden persoon

evenwel behandeld men de subst., zoo zij als predicaat optreden en er geen

nadruk op het voornw. valt, als werkwoorden, bijv. na-waü-du ruu lamada

ndai maraka rugi, (vgl. Aanm. I. na de vorige §), het is nu eenmaal mijn

lot, schade te lijden (81.7. v. o.); na-tjampu saraa labo ompu ede, hij is neef

in den eersten graad met (hij is een neef van) den ouden man (75.25).

Het verkorte voornw. van den derden persoon wordt echter dikwijls verzwegen,

bijv. sdhe pasaka nggömi-ro, zijn het buffels, die gij geërfd hebt? (50.10).

In nevenzinnen, welke met nggdra, indien; pai-(sa), gesteld dat, aanvangen,

kan ook in den eersten en tweeden persoon het verkorte voornw. gebezigd

worden. Het eenige voorbeeld in de teksten is 108.10 en 11 : pai ku-djdra,

ntoi waü-du nggero; pai ku-lopi, ntoi waü-du sela-n, gesteld ik ware een paard,

dan zou ik (of: het) reeds lang mager zijn, gesteld ik ware een schip, dan

zou het reeds lang uit elkander zijn. In den dertien persoon kan ook hier

het verkorte voornw. uitgedrukt, of verzwegen worden, bijv. nggdra na-siwe-si,

indien het eene vrouw is (14.15. v. o.); nggdra na-rnöne-sa, indien het een

man is (14.14. v. o.); nggdra djdra rangga-sa, indien het een hengst is

(14.14. v.o.).

Voorbeelden van den conjunctief van een als werkwoord gebezigd subst.

zijn : na-salaka mpowa-ku kombi, na-pdhu marakani-ku kombi, sama mena mpa

lösa-na, hetzij het eenvoudig (onbewerkt) zilver is, hetzij het in de gedaante

van geraad (bewerkt zilver) is, evenveel wordt er (als zakat) van beide

opgebracht (9.2. v. o.) ; watja tuta, bê-bè-na mpara tuia, na-deri-ku kompe

fiko, het hoofd wasschen, al wat hoofd is, hetzij de nek, hetzij de rand van

bet oor (11.15—16. De verkorting kompe fiko voor na-kompe fiko-ku heet

geoorloofd te zijn). Men vergelijke het gebruik van den conjunctief bij subst.

in het Jav. In de gevallen, waarin de taal bij een gewoon werkwoord de

substantief-constructie eischt, bezigt men, zoo een eigenlijk subst. als praedicaat

optreedt en een voornw. van den eersten of tweeden persoon het subject is,

dezelfde constructie als in een linieten zin, bijv. na-nggdhi-ku ada pasaka-na

nggömi döho ake, zij zeide. dat gijlieden hare erfslaven waart 40.21). Dit-

zelfde heeft plaats, zoo een ander subst. als subject fungeert, bijv. na-nggdhi-ku

doü siwe mena marasodi-na ede, zij zeide, dat degenen, die haar ten huwelijk
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gevraagd hadden, altemaal vrouwen waren (45.4). Zoo het subject een

voornw. van den derden persoon is, kan in dit geval het verkorte voornw.

vooraan niet gebezigd worden, het subject wordt dan verzwegen, bijv.

:

katjai ba Ama Metjo iwa ndai pöda-na, A. M. (de tijger) meende dat het

werkelijk een makker van hem was (57.56) ; na-katjihi-ku ari ndai-na, hij

dacht, dat het zijne eigene zuster was (66.52—55). Ook de andere voornw.

kunnen, zoo er geen verwarring door ontstaan kan, verzwegen worden, bijv.

lai kai-na ba supu siwe labo móne mpa, dat, waardoor het (uiterlijk) verschilt,

(is) maar door het vrouw en man zijn (het verschil in uiterlijk bestaat

alleen daarin, dat gij eene vrouw en hij een man is, 75.55).

Uitdrukkingen als: ba waü-mu sabandar, door uw havenmeester geworden

zijn (dewijl gij havenmeester zijt geworden (98.50), moeten ontstaan zijn,

nadat men waü (-ra, -du) wederom als een afzonderlijk woord ging beschouwen,

vgl. § 81. Aanm.

Ook als absolutivum kan een eigenlijk subst. optreden ; zoo is bijv. in

een zin als: waü-ra teè-na, ai mambia, ai masidi na lao-ra tiyo, enz, (18.1)

ai masidi als absolutivum op te vatten, gelijk reeds in § 246 besproken is.

Somtijds bezigt men ook de constructie met waü-ra (§ 78), bijv. kira-kira

waü-ra loho, na-dula-ra rido aka-n ede, toen het ongeveer middag (geworden)

was, keerde de schoonzoon terug (27.15).

Men vergelijke voorts § 58.

Een voorbeeld, waarin een telwoord, zij het ook als eerste lid van eene

bezittelijke samenstelling, in een hoofdzin als een werkwoord behandeld

wordt, levert 75.22: na-sabuwa guru-na labo ompu ede, hij heeft één leermeester

gehad met dien ouden man. In bijzinnen met nggdra, enz., behandelt men

de telwoorden steeds als werkwoorden (tenzij op het subject bijzondere nadruk

valt), bijv. nggara na-lima mpuru ringgi-sa, indien het (nam. het geld) vijftig

rijksdaalders zijn (8.4); sampuru-sa doü-na, indien het tien van zijne lieden

zijn (IV). In de gevallen, dat een verbaal subst. vereischt zou worden, geldt

hetzelfde, wat van de subst. is gezegd, bijv. na-karinga-ku wei-na sa-buwa

rupiya, hij deelde zijne vrouw mede, dat het één gulden was, (24.2). Vgl.

voorts § 59.

Onder de als werkwoord gebezigde woorden zouden nog kunnen genoemd

worden woorden als : awa, ari, èse, die zoowel tot de bijwoorden als tot de

voorzetsels kunnen gebracht worden, bijv. awa-du sa-kabore, beneden (is) één

stuk (54.15 en 16 en 17); èse-du wura matarowa sambia, boven (is of staat) de

maan, die 's nachts schijnt (108.15); waü mpara awa dana peti ede, nadat de

kist beneden op den grond was (59.22) ; waü mpara èse uma, toen zij boven in

huis waren (59.9). Zij kunnen in bepaalde gevallen het prefix ma aannemen,

vgl. § 60. Evenwel zal men voor dergelijke woorden het verkorte voornw.

niet gebruiken; gaat het subject met nadruk voorop, als bijv. in: au kombi

èse wawo koniu-n ake, wat (is) daar op zijn rug (58.25), dan wordt er ook
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geen vorm met ma van gemaakt. Dewijl deze woorden in dergelijke zinnen

steeds als praedicaat optreden, hebben zij, evenals bijv. sabune, hoeveel, bakai,

waar; enz. een nadrukswoordje, evenals een verbaal praedicaat. Attributief

gebezigd kunnen zij het prefix ma aannemen, dewijl zij oorspronkelijk

substan tief-beteekenis moeten hebben gehad.

OVER DE WOORDSCHIKKING.

§ 258. Het voornaamste, wat hieromtrent te melden valt, is reeds in de voorgaande

§§ behandeld geworden, hier moge alleen nog een kort overzicht volgen,

van de meer algemeen geldende regels.

Het onderwerp staat, zoo er geen bijzondere nadruk op valt, hetzij het door

een volledig pers. voornw., hetzij het door een subst. wordt voorgesteld,

steeds na het praedicaat, tenzij het reeds opgesloten ligt in het verkorte

voorgehechte pers. voornw. van den finieten vorm; men vergelijke de voorbeelden

onder § 228, vlg., en voorts de teksten. Wanneer het werkwoord den vorm

van een subst. moet aannemen, geeft dit alleen in zooverre verandering, dat

het verkorte voornw. als genitief na het verbale subst. wordt geplaatst.

Valt de nadruk op het onderwerp, dan wordt dit vóóraangeplaatst. Dit

kan op twee wijzen geschieden. In de eerste plaats doordien na het voor-

opgeplaatste subject de actieve vorm met ndai (waarbij ndai uitgedrukt of

verzwegen kan worden), dan wel een der actieve deelwoorden van het perf.

als praedicaat optreedt. In de tweede plaats door het onderwerp, al of niet

ingeleid door ba of bune santika (wat betreft), builen het eigenlijke zinsverband

te plaatsen, waarna dan weder een finiete zin volgt, aanvangende met een

met 'het voorafgaande subject correspondeerend verkort pers. voornw. (vgl.

§ 228, vlg.). Door de eerste wijze wordt de meeste nadruk op het subject

gelegd, men vergelijke de voorbeelden onder § 68 en 74; § 82 en 83;

§ 98—100 en 102. De tweede wijze wordt vooral veel gebezigd, wanneer

in verbonden zinsneden het onderwerp verschillend is, zonder dat zij nochthans

eene bepaalde tegenstelling bevatten, bijv. na-döho-ra dri luwa, wei pande

na-lao-ra weha oi nöno, zij (de oude vrouw) ging buiten zitten, en de

timmermansvrouw ging drinkwater halen (50.33) ; ndadi wawi ede na-made-ra

ro doü ede made dja-ra, zoodat het zwijn stierf en de man ook stierf

(81.13). Men bezigt deze constructie ook daar, waar niet het hoofdaccent,

maar om bovengenoemde reden een nevenaccent op het subject valt, als

bijv. pdhu-na na-pule, iyu-na na-mbai, de gedaante ervan is klonterig, de

lucht ervan is stinkend (het ziet er klonterig uit (en) het stinkt, 10.28);

tolu singku turu ndru-na, lembo-na duwa singku turu, hij zij drie singku-turu's

lang en twee breed (14.10). Gelijk blijkt, heeft deze vooropplaatsing van het

onderwerp of in eene of in meerdere zinsneden plaats.
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Wanneer in twee verbonden zinsneden het subject verschillend is en op

beide de nadruk valt, bezigt men meestal in de eerste de constructie met

het buiten het zinsverband geplaatste onderwerp, bijv. nahu ku-ntoi, nggómi

manae, ik ben klein (en) gij zijt groot (38.15); nggdhi-na na-tjihi mpa, rawi-na

mpa mantjdra, zijne woorden zijn juist, (doch) zijne daden zijn verkeerd (99.30).

Nog is op te merken dat, zoo een persoon pas begint te spreken, gewoonlijk

op het voornw. van den eersten persoon nadruk wordt gelegd, meestal door

den volledigen vorm tegelijk met het verkorte voornw. te bezigen, als: nahu

ku-lao-ku lewa, laat ik ten strijde gaan (79.6).

Wanneer een verbum den vorm van een subst. aanneemt, komt de logische

agens in den genitief te staan. Een sterke nadruk op dien agens wordt uitgedrukt

op de wijze als in § 255 vermeld, een minder sterke door het gebruik

van het volledig voornw. als genitief of, indien de agens een subst. is, door geheele

vooropplaatsing (vgl. beneden), men zie echter ook het onder § 254 opgemerkte.

Natuurlijk laten zich deze beide wijzen van den nadruk op het subject uit

te drukken niet overal zeker uit elkander houden, en hangt het dikwijls

van de willekeur van den spreker of schrijver af, welke gebezigd wordt.

Het subject is altijd een subst., voornw. of telwoord. Het kan evenwel

door eene praepositie of eene uitdrukking, welke als zoodanig dienst doet,

worden voorafgegaan.

Behalve de voorbeelden onder § 131, 246, vgl. men de volgende: watuake

pala mataho ndai nonfo lao ipa kai-la, hierlangs is het goed om over te

gaan naar de overzijde (57.34, in het Bini. is mataho praedicaat van het.

voorafgaande ake, vandaar het gebruik van het prefix ma, niettegenstaande

aan ake eene praepositie voorafgaat), zoo ook : di ade matolu-n ede maljuwa-

tjuwa ndadi mena sangadji, ieder van hen drieën was vorst (61.13. v. o.)

;

ba supu siya nee èda kai ntjöki ita döho, hij is het door wien wij onze

ellende ondervinden (56.14). Ook in eene uitdrukking als: taho-ra balosa-ta

= taho-ra lösa-ta, wij moesten maar uittrekken, vgl. § 236, wordt het subject

door eene praepositie ingeleid.

Op het praedicaat valt bij de gewone constructie, waarbij het onderwerp volgt

of alleen in den vorm van een verkort pers. voornw. voorafgaat, steeds de nadruk.

Als zoodanig kunnen in dit geval optreden de finiete vormen van een werkwoord,

een eigenlijk subst., een telwoord, bijwoord of bijwoordelijke uitdrukking (vgl.

§ 257 en § 246). Gaat evenwel het onderwerp vooraf, zonder nochthans buiten

het eigenlijk zinsverband geplaatst te worden, dan kan het praedicaat alleen

voorkomen in substantief-vorm (de vormen met ndai, de deelwoorden van

het perf., een eigenlijk subst. (telwoord of voornw.). Bijzondere nadruk op

het praedicaat kan nog aangeduid worden op de wijze in § 250 vermeld.

Het object staat, zoo er geen bijzondere nadruk op valt, na het praedicaat.

Het kan zoowel vóór als na den agens komen te staan: ku-hade-ku nggómi

ba nahu, ik zal u dooden (46.12); ku-tjaü ba nahu doü dri mai, ik bemin
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dien man daar buiten (43.11); na-tarima weya-du dowa-na ba ruma Allah

ta'dla, God verhoorde zijn gebed (58.21); ntika na-èda-ku ba ruma-t doü siwe

taho weki-n, toen de vorst de schoone vrouw zag (57.8). Wanneer het

werkwoord is samengesteld met weya en dit betrekking heeft op eene genitief-

bepaling van het direct object, volgt dit laatste gewoonlijk terstond op het

werkwoord. Over het direct object van een met kat (of labo) samengesteld

werkwoord, vgl. § 117, 129 en 141. Voor het geval, dat een verbaal subst.

als direct object fungeert, vgl. § 247 en 254. Wanneer het werkwoord

zelve den vorm van een subst. moet aannemen, heeft dit geene verandering

in de plaatsing van het object ten gevolge, behalve dat de agens, zoo die

door den genitief van een pers. voornw. wordt uitgedrukt, natuurlijk steeds

voor het object komt te staan.

De nadruk op het object kan op twee wijzen te kennen gegeven worden.

Ten eerste door het oorspronkelijke object tot subject te maken, terwijl als

praedicaat volgt de passieve vorm met ndai of een der passieve deelwoorden,

vgl, § 68 en 82, en § 98—100, 120 en 131. Ten tweede kan de nadruk

op het object te kennen gegeven worden door vooropplaatsing buiten het

eigenlijke zinsverband, al of niet ingeleid door bune santika (wat betreft).

Voorb.: sa-buwa rupiya na-mbeï-ku wei-n, masabuwa rupiya na-wii-ku di ode

pöo, één gulden gaf hij aan zijne vrouw, één gulden legde hij in de bamboe

(24.5 en 6); doü siwe ake ampo de ku-èda, deze vrouw zie ik nu voor het

eerst (56.28) ; ro wal Kabaya na-kau dja-ra nee di ade mungku(r), en moeder

K. lieten zij ook in de draagstoel stijgen (78.7); lamada duwa wali kau-na

luu, ons beiden lieten zij niet binnenkomen (57.19); ndadi öha

ede, wati-du ngdha ba doü, zoodat de lieden de rijst niet aten,

(54.42); tjoi-na ede ku-weli kai-du mbeè siwe, van de opbrengst ervan

zal ik eene geit koopen (80.8. v. o.) ; ana ro wei doü ai-na lao-mu djina labo,

pleegt geen overspel met de dochters en vrouwen van anderen (50.5) ; une

santika kalea ta-bonto-ku kai malanta, wat den klapperdop betreft, gij bedekt

dien (den klapperdop bedekt gij) met wit goed (3.27) ; bune santika tjere ai-na

isi kai oi, vul den ketel niet met water (51.18). Zoo het werkwoord den

substantiefvorm aanneemt, wordt de nadruk op het object te kennen gegeven

als in § 255 is vermeld.

Door de eerste wijze wordt stellig de meeste nadruk te kennen gegeven,

maar in het gebruik is weinig of geen onderscheid tusschen beide wijzen

te bemerken.

Nog is omtrent het direct object op te merken, dat het, wanneer het reeds

te voren genoemd en dus uit het verband op te maken is, zeer dikwijls

verzwegen wordt. Bijna altijd heeft dit plaats, waar wij een pers. voornw.

van den derden persoon zouden bezigen : wati-du sabune lao-na, na-raka-ra

di lawa, na-eda-du ba ruma-t bitjdra, enz., niet lang was hij (de vorst) gegaan,

of hij kwam bij de poort (en toen) de rijksbestierder (hem) zag, enz. (47.41)

;

VEBH. BAT. GEN. XVLHI. 23



354 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

nggdra ta-ufi sara, na-ringa sara ba doü, indien gij (op de fluit) blaast en de

menschen (het) hooren (18.30). Meerdere voorbeelden zijn overal in de

voorgaande §§ te vinden. Hoewel zeldzamer worden ook de voornaamwoorden

van den eersten en tweeden persoon als object verzwegen: ta-lao kudu nggeè

ada labo ruma-ta, köne poda mpowa na-hade-ku ba ruma-ta, laat ons (het)

mede gaan deelen aan den vorst, al zal de vorst (ons) ook dooden (60.16);

ai-na karinggu-mu, na-tjengga-ku ba doü bae-mu, wees niet onvoorzichtig,

zoodat uwe vijanden (u) afscheiden (13.1— 2); nggdra wati sara lowa ro

bade-ta, na-kantjoki-ku ba Allah ta'dla, indien gij (het) niet kunt en weet,

zal God (u) straffen (II.).

Met nadruk vooropgeplaatst en buiten het eigenlijke zinsverband gebracht,

wordt ook dikwijls een woord, dat in genitief-betrekking staat tot eenig ander

woord in den zin, bijv. fuu hadju ede fuu-na lambdga, van dezen boom is

de stam van koper (91.16); nggeè nggómi sandede ntoi-na » van uw verblijven,

zoo lang als de duur er van was"; (zoo lang gij hier verblijf gehouden hebt,

68.27, vgl. § 206); ntika na-waü mpudu dengga djalitu, na-tjuwa-tjuwa iyu

mena mpada di weki-na, la Dadju wati-du wdra-na, vervolgens, nadat de fluit

opgehouden had, kwam ieder tot zich zelven, (maar) Dadju was er niet meer

(19.24—25); pili tuta ake loi-na, voor hoofdpijn is dit het

geneesmiddel (4.30) ; djdru nahu maramoda di ade kola ampo de ku-èda mai

luu lalo-n, mijn paard, dat in den vijver verdwenen was, heb ik zooeven

rechtdoor zien binnengaan, enz. (54.53) ; doü raa-mampanga ede rima-na

wati ngawa-mu dompo, van hen, die gestolen hebben, wilt gij de hand niet

afhakken (86.27) ; nde pala fuu hadju ede mbbto bbte èse elo-na, maar op

den top van dien boom ware vele apen (37.40).

Wanneer de logische agens door de constructie in den genitief komt te

staan en door een pers. voornw. wordt voorgesteld, wordt een niet te sterke

nadruk, overeenkomende met dien, welke bij de finiete vormen door voorop-

plaatsing van het subject buiten het eigenlijke zinsverband wordt te kennen

gegeven, gewoonlijk uitgedrukt door als genitief het volledige voornw. te

bezigen. Dewijl men evenwel gewoon is in een zin met wati, benevens het

verkorte voornw, ook nog het volledige voornw. achteraan te plaatsen, zonder

dat eenige nadruk bedoeld is, wordt deze alsdan door vooropplaatsing van

het voornw. aangeduid. Voorbeelden zijn passim in de teksten te vinden.

Ditzelfde geschiedt om dezelfde reden, wanneer een woord als ade, enz.

als grammatisch subject optreedt (vgl. § 254).

Ook bet indirect object kan met nadruk vooropgeplaatst worden, bijv.

wdra patu doü mahompa ra maki mbeï-mu ngdha öha ro uta mandake pdhu

ake, is het wel behoorlijk, dat gij aan een vermoeid mensch zoodanige rijst

en toespijs te eten geeft? (27.25). Over de overige bepalingen is gesproken

bij de behandeling der deelwoordelijke vormen. Ook kunnen nog eenige

rhetorische omzettingen voorkomen, als: mandai songko óne-na (voor
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öne-na mandai songko), het strekt tot hoofddeksel (95.26)

;

pöde ro óle mu-disa, gij durft bedrog plegen (88.7. v. o.); welke evenwel in de

meer gewone taal niet gebruikelijk zijn.

HET BIJWOORD.

§ 259. Het aantal woorden, dat in de tegenwoordige taal uitsluitend als bijwoord

gebezigd wordt, is betrekkelijk niet groot. Grootendeels zijn het woorden,

welke oorspronkelijk of verbale of substantief-beteekenis hebben (in het laatste

geval al dan niet door eene praepositie voorafgegaan) welke als zoodanig

optreden. Van de woorden, die thans alleen als adverbium voorkomen, laten

zich sommige, als bijv. lalo, Mal. lalu; wati, niet; nai-s morgen, van ai,

dag, als tot bovengenoemde woordsoorten behoorende, erkennen. Het behoeft

niet nader aangetoond te worden, dat, evenals in de verwante talen, de

beteekenis van menig werkwoord zoo bepaald is, dat wij die door een

verbaal woord met een bijwoord moeten weergeven. Ook wordt wat bij ons

eene adverbiale bepaling is, dikwijls door een ander werkwoord aangeduid,

als bijv. hina èda, raken te zien, toevallig zien; waa kalösa, brengen naar

buiten doen gaan, naar buiten brengen, enz. Wanneer de nadruk valt op eene

bijwoordelijke bepaling treedt deze in den regel als praedicaat op, vgl. § 246,

en zoo het woord oorspronkelijk verbale beteekenis heeft, neemt het dan ook

geheel en al het karakter van een werkwoord aan.

§ 260. Als bijwoorden van hoedanigheid worden, zoo zij ter bepaling van een transitief

werkwoord dienen, de in § 41 vermelde met het prefix ka afgeleide vormen

gebezigd, voor zooverre zij ook nu nog gebruikelijk zijn. Evenwel kan ook

dikwijls, zelfs in dit geval, het eenvoudige stamwoord van een kwalificatief

werkwoord als zoodanig optreden, wat steeds het geval is, zoo er geen met

ka afgeleide vorm bestaat (en bij intransitieven). Voorb. sandaka taho-

(= kataho-) ku, men zorge goed (11.8); taho pöda weki-na ba katjampo rotji-

(zeldzaam karötji-) ta, wij moesten (hem) maar spoedig in het huwelijk

verbinden (68.4); ai-na nggdhi nae-nae {kanae-nae, vgl. § 41), spreek niet zoo

luid! (39.14); na-bini taho-ku dipi, de maat was goed (geheel en al) vol,

(69.4) ; na-mpoi taho-ku öha, de rijst was goed (geheel) op (ibid. reg. 8)

;

ede-ra rai doö kai-na labo wuba ede, zij vluchtten verre weg van het woud

(69.36); ta-ai-na lao ntoi, ga niet lang (voor langen tijd) weg (69.28—29); enz.

Zoo wel de met ka afgeleide als de eenvoudige slamwoorden, welke

op deze wijze als bijwoorden gebezigd worden, worden gewoonlijk samengesteld

met het woord, dat zij bepalen. Eene enkele maal staan zij evenwel ook

afzonderlijk, bijv. na-tuu-ra nari-nan, hij stond langzaam op (48.3). De met

ka gevormde bijwoorden kunnen niet, zoo er de nadruk opvalt, als praedicaat
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optreden, in plaats daarvan is dan het stamwoord te bezigen; zoo dit den zin

zou veranderen (als bijv. bij tantu en katanlu), het stamwoord voorafgegaan

door de praepositie labo-, ofwel men duidt den nadruk door verdubbeling aan.

Het vragend bijwoord van hoedanigheid is bune, meestal van de nadruks-

woordjes ku of tji voorzien, dikwijls gevolgd door pdhu-na. (Soms worden

beide nadrukswoordjes wel te zamen gebezigd, bijv, bune-ku-tji nika batiede,

hoe is dat «geheime" huwelijk, 41.25). Over de constructie vgl. § 125.

Het wordt, voor zooverre ik weet, alleen in directe vragen gebezigd, ons

»hoe" in nevenzinnen wordt of niet uitgedrukt, vgl. § 245 en § 247 en de

Aanm. na § 223, of wel weergegeven door pdhu, bijv. ntika na-èda mpara

pdhu öha mantjewi-ntjewi wdli da bae-na, «toen hij zag het uiterlijk van de

rijst, dat wederom zeer slecht was" (toen hij zag hoe erg slecht de rijst

weer was (29.39) ; ntika na-èda-du pdhu masa-ngganga mamböto ipi

labo, toen — zij zagen hoe erg veel goud er was (62.39) ; wati-du

waü-ta kadondo nuntu ro mpdma pdhu lampa-na, wij kunnen niet meer voortgaan

te verhalen hoe hunne tocht was (78.4).

De aanwijzende bijwoorden van hoedanigheid zijn: ndake, aldus; ndede,

alzoo. Het zijn intransitieven, wier deelwoorden wij weergeven door: zoodanig,

dusdanig, vgl. § 226, welke ook zelfstandig als praedicaat, optreden bijv.

nggdra na-ndede-sa, als het zoodanig is, als het zoo is (37.2); ede-ra sodi

kai-na ba nabi Isa asa{l)-usu(l) nee ndede kai ruu-na, Jezus vroeg vervolgens

waarom alzoo zijn lot was (58.32— 33); ringa-pu ndede-na »bij het hooren,

dat het alzoo was", (toen zij hoorde, dat het alzoo was, of toen zij dat

hoorde, 50.51); en dan ook weder als bepaling van een ander werkwoord

dienst kunnen doen : ndake-ra karawi-ku, aldus handel ik (50.25) ; ba bau-si

mpeke ndake lalo kai-mu, waarom zijt gij aldus mager? (35.19. v. o.); ringa

ndede-pu, toen (zij) alzoo hoorde (7!. 37); au rawi-mu lao ndede, waarom

gaat gij zoo (op die wijze, 76.39); djdra na-waü-ra ntika ndede lalo, het

paard, dat zoo buitengemeen schoon was (53.1). Men kan hetzelfde ook

door middel van pdhu uitdrukken : ede pdhu-na kuwasa-na ruma Allah ta(dla

zoo is de gedaante van (zoo, zoodanig is) de macht van God (50.5); ede-ra pdhu

ra-parenta ruma-ku, zoo (zoodanig) is, wat mijn heer bevolen heeft (76.40). Vgl.

ook 78.11: na-lampa-si di sori, na-ndadi-ra bune santikamöli ba pdhu mböto-na

edi manusiya, zoo zij door eene rivier gingen, werd deze als eene zee door de

zoovele menschenvoeten, waarin pdhu eigenlijk sandede (vgl. § 206) vervangt.

Op te merken is nog inqge, wat door de Bimaneezen als synoniem met

ndede wordt opgegeven. Het wordt gevolgd door de (ede) soms gebezigd tot

bevestiging van den inhoud van een voorafgaanden zin, bijv. ede mantangdra

kai sabu-kati-na ingge de, dit heet de sabu-kati, alzoo (is het) (13.29). In

poëtische taal treedt het ook wel als praedicaat op. Een verkort voornw.

of het prefix ma krijgt het echter nooit voor zich en het wordt ook niet

gebezigd tot bepaling van een substantief.
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Aanm. Het Kölosch heeft marini = Bim. ndake en marène — Bim. ndede, welke woorden door

middel van een thans niet meer gebruikelijk prefix afgeleid zijn van ini = Bim. ake en ene

= Bim. ede. Wanneer men hiermede de Maleische vormen bëgini en begitu vergelijkt, dan

is het zoo goed als zeker, dal deze laatste het prefix hevatten, dat gewoonlijk bër luidt,

maar waarvan de eindconsonant hij deze twee woorden behandeld is op de wijze als dit in

de Philippijnsche talen gebruikelijk is. Ook de r in het Kölosch is hier onregelmatig, dewijl

dit, evenals het eigenlijke Bim, de r pleegt af te werpen in hetzelfde geval als het Javaansch.

Vergelijkt men nu ndake en ndede met ake en ede dan is het waarschijnlijk, dat ook deze

woorden oorspronkelijk eene r hevatten, welke door den voorgevoegden neusklank op de

gewone wijze in d veranderd is Het ontstaan van dien neusklank kan aldus verklaard

worden, dat men de derde lettergreep, van achteren gerekend, van een verondersteld marake

{marede) met een neusklank is gaan uitspreken, gelijk dat zoo veelvuldig voorkomt hij de

woorden, welke oorspronkelijk met prefixen als ka, ta of sa zijn afgeleid, waardoor dus de

vormen mandake en mandede ontstonden, waarin ma dan later heschouwd werd als het

prefix, zooals bet thans gebezigd wordt, en dus als grondvormen ndake en ndede overbleven.

Een moeielijk te verklaren woord is bune, hoe? Evenals het Latijnsche » ut" en het Duitsche

wie" heeft het ook de beteekenis van: als, gelijk, maar komt dan meestal voor in den vorm

une. Het is mogelijk, dat bune ontstaan is uit ba une, men vergelijke ba bau, % 265 en

bakai, § 262, evenmin als aan het eerste ba in ba bau, zou het noodig zijn hier beteekenis

aan de praepositie toe te kennen, deze zou enkel gebezigd kunnen zijn tot meerderen nadruk.

Men zou dan moeten aannemen, dat de oorspronkelijke beteekenis van une »zoo, dus" was,

waaruit zich die van »als", ontwikkeld heeft, als bijv. bij hel Mak. kamma, het Bug. ku, ko,

terwijl dit woord, op vragenden toon gebezigd, de beteekenis van «hoe" heeft verkregen.

Bovendien echter koml bune voor in de uitdrukking bune ai, wanneer? Eerder zoude men

bier au verwacht hebben. In het Maleische bëtapa, het Sund. kumaha, het Bat. borhd

is, hoe ook het eerste gedeelte dezer woorden te verklaren is, het vragend voornaamwoord

apa, aha duidelijk te herkennen, wellicht, dat ook une en au oorspronkelijk van hetzelfde

woord zijn af te leiden, nam. anu, waarbij dan in het eene geval de n zou afgeworpen zijn,

en in het andere geval omzetting van de klinkers zou plaats gehad hebben, waarbij de a

tevens door inwerking van de u tot e geworden zoude zijn; of evenwel de vorm bune met

voorgevoegde b, zoo de verklaring van une juist is, op de wijze als boven is geschiedt, dient

verklaard te worden, dun wel of aan de praepositie beteekenis moet toegekend worden (dus

eigenlijk »met wat, op wat, op welke wijze", zoo misschien ook in het Sund. kumaha), is

moeielijk uit te maken, ook al had de b oorspronkelijk beteekenis, dan is die toch in de

tegenwoordige taal, in de uitdrukking bune ai, verdwenen. De beteekenis »als" zou, indien

une werkelijk »wat" beteekend heeft, uit »hoe" moeten ontstaan zijn.

§ 261. Om een hoogen graad uit te drukken bezigt men:

a. Ipi. Het treedt meestal als praedicaat op en vormt dus met het woord,

dat het bepaalt, eene bezittelijke samenstelling, welke constructie ook in finiete

zinnen behouden wordt: na-ipi lingi ade-na labo ita, »zijn hart'
J
(hij) verlanet

zeer naar u (23.26) ; ku-waii-ra ipi hompa-ku, ik ben zeer vermoeid [geworden]

(37.28); na-ipi-ku madja-na, hij is zeer beschaamd (105.16); na-ipi-ra ntjèki

ade-na, hij was zeer verontrust (81.7). De oorzaak dezer constructie is

oorspronkelijk de in § 246 genoemde, de oorspronkelijke beteekenis van ipi,

welke onbekend is, moet eene verbale zijn, vandaar dat het ook steeds den

vorm van een werkwoord aanneemt met het verkorte voornaamwoord en

nadrukswoord. Evenwel kan het ook na het bepaalde woord geplaatst worden,

zonder dat men zeggen kan, dat bij de eene constructie meer nadruk op het

woord valt dan bij de andere, bijv. na-mböto ipi doü siwe, zeer veel zijn de
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vrouwen (79.32); ook kan er eene afleiding met ka van gevormd worden:

na-rai wento kaipi-ra weki-na, hij ijlde zich zeer in te spannen (ijlings spande

hij zich zeer in, 36.8).

Ipi kan ook de beteekenis hebben van »te veel, te", bijv.: tjoü-tjoü-du

mametji ipi-na duniya, al wie de wereld te zeer bemint (103.9); nae-na

na-kura, ndru-na maipi, de grootte ervan is te weinig, de lengte is te veel

(hij is niet groot genoeg, maar te lang (XII).

b. Ntjewi, werkwoordsvorm van sewi, wat overblijft, overschot, wat meer

is, Mal. lèbih, Jav. luwih. Het wordt meestal op dezelfde wijze geconstrueerd

als ipi: na-ntjewi-ku bisa ro guna-na, overtreffend is zijne wondermacht, hij

is zeer wondermachtig (74.34); na-ntjewi-ku dli{m), hij was zeer geleerd

(50.1); ntjai mantjewi nliri, een zeer juiste weg (om iets te bereiken, 96.41).

Het woord kan ook dienen om den superlatief uit te drukken, bijv. mantjewi

taho na-nee-ra muwdfaqat (in het Bim. gewoonlijk als transitief werkwoord

gebezigd), over hetgeen het beste is, moet men overeenstemmen (103.14);

dikwijls evenwel wordt de superlatief niet bepaald uitgedrukt en is alleen

uit den zin op te maken. Ntjewi kan ook met de praeposities labo of ba

geconstrueerd worden: na-ntjewi kai-ku labo nae ra nene-n, »hij overtrof met

grootheid", (hij was zeer groot en aanzienlijk, 55.6) ; wdra sa-buwa kola

na-ntjewi kai-ku (vgl. § 135) ba taho, er was een vijver, welke zeer schoon

was (82.23. v. o., vgl. 110.8). Evenals ipi kan ook ntjewi achter het bepaalde

woord geplaatst worden zonder merkbare verandering van beteekenis, maar

dan altijd voorzien van het prefix ma, vgl. § 60. Ook kan ntjewi »teveel"

beduiden: ai-na wdra makura ro mantjewi, laat er niet iets te veel of te

weinig zijn (39.23). Over ntjewi als transitief werkwoord, vgl. § 154 en

zie beneden.

c. Wantju, denkelijk Sumba. kawalu, hevig (vgl. § 22), het wordt geheel

als synoniem van ntjewi gebezigd, doch alleen in meer deftige taal. Gewoonlijk

treedt het als praedicaat op: na-wantju nae kapöro-na, hij zal zeer toornig

zijn (84.4) ; ba wantju samangi ro dahu, wegens het zeer huiveren en bevreesd

zijn (dewijl zij zeer huiveren en bevreesd zijn (84.9. v. o.); het kan evenwel

ook achter het bepaalde woord geplaatst worden en krijgt dan steeds het

prefix ma voor zich, vgl. § 60.

d. Arira, eveneens alleen in gedichten, enz. gebruikelijk. Als afzonderlijk

woord beteekent het «buitengemeen, zeer groot zijn", bijv. pana-na madja

na-arira, na-rada wdli-ku afi, de hitte der schaamte is buitengemeen, zij

overtreft nog (die van) het vuur (83.17). Voorts wordt het als synoniem

van wantju, enz. gebezigd: na-arira ntjöki ade-na, zij zijn uiterst bekommerd

(101.29); na-arira ringi-ronga ade ita, wij zijn ten zeerste verwonderd (93.5).

Ook wel met ipi verbonden: na-arira ipi tjdru-na, het is zeer lekker (102.20).

Het woord komt alleen voor in finiete zinnen, nooit in den vorm van een

deelwoord. Dewijl het nooit met een nadrukswoord voorkomt, zou men
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geneigd zijn het laatste ra als zoodanig te beschouwen, en te denken aan

ari, buiten, v. d. buiten iets zijn, het wordt evenwel steeds uitgesproken met

den nadruk op de voorlaatste lettergreep en hoewel dit geen bepaald beletsel

is om de laatste lettergreep als oorspronkelijk een nadrukswoord te zijn te

beschouwen, maakt dit het evenwel zeer onzeker.

e. Malai, bijzonder, erg, van lai, ander, steeds met ma achter het bepaalde

woord: na-ddra malai-ku ade-ku, «mijn hart heeft'* (ik heb) bijzonderen (ergen)

honger (43.22); na-nae malai-ku tjilaka-na, »hun ongeluk" (hunne ongeluk

aanbrengende eigenschap) is bijzonder groot (64.21); wdra sa-buwa lewi,

na-mbèto malai-ku isi-na, er was een tuin, «waarvan de inhoud bijzonder

veel was" (waar bijzonder veel in was, 65.34). Het wordt dikwijls met ipi

verbonden : na-ipi malai-ku tjaü ro pili ade-ku labo wei pande, ik bemin zeer

bijzonder en heb verlangen naar de timmermansvrouw (50.23) ; na-ipi malai-ku

hera ade-na, hij verwonderde zich bijzonder (42.8).

f.
Lalo, (vgl. Mal. terlalu), steeds achter het bepaalde woord, doch zonder

ma: ta-mbadju kakubi lalo-ku, gij moet het zeer fijn stampen (4.21) ; na-wdra

lalo kai-ku ode labo wei sangadji Ana-ana, bij was zeer verliefd op de vrouw

van vorst A. a. (45.42). Het wordt zeer dikwijls met ipi of ntjewi verbonden:

na-ipi lalo nggdri-na lampa-na ede, «zeer levendig was zijn gang" (hij ging

met een zeer grooten stoet, 77.42) ; ta-ai-na dja pana-pana ipi lalo, wees toch

niet al te ongeduldig (47.9); ede-ra kapöro kai ba ruma-ta mantjewi-ntjewi

lalo labo djuru kuntju, vervolgens werd de vorst zeer toornig op den sleutel-

bewaarder (60.19).

g. Saraa, eigenlijk: éénmaal, en vandaar: ten eenemale, zeer: na-waü-du

rindi saraa mbli ede, de zee was ten eenemale duister (70.25); na-waü-ra

ndeu saraa ba howi sarumbu-m ake, uw lichaam baadt geheel en al «door"

(in) 't zweet (36.25—26). Ook het synonieme sa-kdli kan aldus gebezigd

worden: wati-du sa-kdli-kdli lowa-mu tjampo, gij kunt u in het geheel niet

meer (met uwe vrouw) vereenigen (52.27). Deze woorden staan nooit in

samenstelling met het woord, dal zij bepalen.

h. Póda, waar, werkelijk, wordt ook, evenals het Jav. lemen, gebezigd om
een hoogen graad aan te duiden : taho póda weki-na, het is zeer goed (bijv.

72.25); na-sawai pöda-ku karöku tjilaka ede, die ongeluksvlieg is zeer slecht

(73.19): na-dara póda ade-ku, ik ben zeer hongerig (42.23); wati pöda-pöda

ngawa-n tarima, zij wilde volstrekt niet goedvinden, enz. (61.3); (ana) madri-dri

póda, de jongste (zoon, bijv. 55.9, ook alleen beteekent madri-dri reeds: de

jongste). Ook wordt póda wel met ipi of ntjewi verbonden: wdra sa-buwa

doü mpanga ede, na-ipi pöda-ku nae neè-n, er was één der dieven, die

buitengemeen begeerig was (59.27); wdra sa-buwa doü-na mantjewi póda dahu,

er was één van hen, die zeer bevreesd was, (één van hen was zeer bevreesd, 41.8).

i. Romo, recht en vandaar ook: juist, waar, en dus synoniem van póda,

wordt vooral bij de ontkenning gebezigd: wali romo-romo ngawa-na kawei
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ba ruma-ta, zij wilde volstrekt niet door den vorst tot vrouw genomen worden

(58.9— 10); wati romo iyu-ku hina ba ruwi rangga sarumbu-ku, ik voelde

volstrekt niet, dat de bidara-dorens mijn lichaam raakten (19.7). Ook dikwijls

ter versterking bij imperatieven gebezigd: kapu-kapu romo-pu sanuru-mu ede,

midi romo di kontu nahu ake, houd je bek goed dicht, blijf heel stil achter

mij staan (37.24).

Zeldzamer wordt het ook met andere woorden, welke een hoogen graad

uitdrukken, verbonden: raa-kanta kai ba Allah ta'dla na-arira romo meiji, wat

God verboden heeft, bemint (gij) zeer (104.17).

k. Mantjóki, erg, van ntjöki, Mal. sukar, steeds met het prefix ma, vgl.

§ 60: na-ndiha mantjöki-ku nika ede, de bruiloft is erg druk (26.26).

Nog andere woorden kunnen hiertoe gebracht worden, als bijv, ndiha

(druk, levendig) in: na-tjuwa nangi ndiha-ra, zij weenden hevig (65.1); taho

als in : na-bini taho-ku dipi, de mat was geheel vol (69.4) ; ndake en ndede

als bepaling van lalo (en dan steeds vooraan): ntjöki mandake-ndake lalo,

het dus erg ellendig zijn (70.30) ; au-tji nee ntanda kai-ta lamada mandede-

ndede lalo, waarom kijkt gij mij zoo aan? (73.32—33).

Omtrent de overige woorden, welke als adverbium gebezigd, onder de

bijwoorden van graad gebracht kunnen worden, is het volgende op te merken.

»Een weinig, eenigszins" wordt uitgedrukt door toi: ba bau si da ila ioi

kai-mu isi mada-m, waarom hebt gij uwe oogappels (uwe oogen) niet een

weinig open gedaan (32.13); sura mu-kasi toi ade-mu labo nahu, mits gij

een weinig medelijden met mij hebt (48.22); nde pala ku-raho toi tempo saraka

nai sidi, maar ik verzoek eenigszins, (ik heb een klein verzoek) om uitstel

tot morgenochtend (36.5). Vgl. ook het gebruik van toi bij den imperatief,

§ 235. Wordt evenwel bepaaldelijk «weinig" bedoeld, dan bezigt men saloi :

kura saloi upa uwa, weinig minder dan veertig duiten (10.2).

» Bijna", wordt uitgedrukt door het verbun) nee: na-neè-ra bini pöo ede ba

arupiya, de bamboe was bijna vol guldens (24.20) ; ook wel door ambi, bijv.

kala na-ambi mpoka ro dumpu-ra, de pen is bijkans stuk en stomp (79.23,

vgl. § 283).

»Meer" wordt uitgedrukt door ntjewi, zoo er een bepaald getal op volgt:

na-ntjewi upa kaki dèse-na, het was meer dan vier voet hoog (52.40) ; nggdra

na-ntjewi sara sa-mpuru lima nai, indien het meer is (langer duurt) dan tien

dagen (10.30); ook attributief gebezigd: ana sangadji döho mantjewi ratu, de

meer dan honderd vorsten (78.5). Anders bezigt men het deelwoord van

rada, overtreffen : na-busi-o marada oi, na-neyo marada wolo, het zij koud

meer dan water (kouder dan water), licht meer dan kapas (lichter dan kapas,

16.8. v. o.); ai-na katöku kanae-mu eli~mu marada eli ina ro ama-mu, doe

uwe stem niet hard en luid zijn meer dan die uwer ouders (doe uwe stem

niet harder en luider zijn dan die uwer ouders 9.4—5) ; sandaka-pu iha ngdra-mu

marada sandaka-mu niau mu, zorg »voor het bederven van" (dat niet bederft)



BIMANEESCHE SPRAAKKUNST. 361

uw naam, meer dan voor uwe bezittingen (84.26. v. o.). Eene andere wijze

om den comperatief uit te drukken, vindt men onder § 272 en § 273.

«Minder" en »te weinig" is kura, Mal., enz. kurang.

«Ongeveer" is kira-kira: kira-kira waü-ra loho, toen het ongeveer middag

[geworden] was, (27.13); of tjihi, (als werkwoord: tot maat nemen): ngdri

waü-pu dana tjihi sa-tjaka, graaf eerst de aarde uit ongeveer (ter diepte van)

één span (12.12. v. o.). Het zijn oorspronkelijk verbale subst. als absolutieven

gebezigd, vgl. § 249.

Ndha of ndha-ndha dient om ons »hoe langer hoe meer" uit te drukken

:

waü sara nèno oi ede, na-ndha-ndha larowa-ra pala pdhu, als (zij) dit water

gedronken hebben, wordt hun aangezicht hoe langer hoe helderder (95.23)

;

nira-pu ba nggömi ndai matjoro-ljoro Idri-na, pala mu-ndha-ndha kambuhu, gij

evenwel spant het voor de leus uit, maar gij verwart het hoe langer hoe

meer (87.3); nggdhi-sa na-waü-ra ndha pöle, (hunne) woorden bedriegen hoe

langer hoe meer (96.25). Dikwijls wordt het ook met ipi of ntjewi verbonden

:

ndadi ndha-ndha ipi-ra takabu ade-na kali ede, zoodat de opperpriester hoe

langer hoe hoogmoediger werd (53.10); ede-ra ndha ipi-ipi kai kapdro-na,

daarop werd hij hoe langer hoe toorniger (63.42) ; ede-ra ndha ntjewi-ntjewi

kai neyo ade-na, daarop verheugden zij zich hoe langer hoe meer (63.31).

Het woord staat steeds in samenstelling en vooraan, waarschijnlijk is het

oorspronkelijk een werkwoord, waarop een ander in substantiefvorm volgde.

Aanm. In den volgenden zin is een ndha-ndha-na mij door Mal. swpaya verklaard geworden : laho-pu

lao-mu landa nahu ake sa-mpuru kombi duwa mpury, kombi, wara-ka ndai tjengga döho,

ndha-ndha-na wdra kudu ndai lao timba döho kai-mu (40.2—4); waarvan de beteekenis

is, als men ndha-ndha-na niet medetelt: gij moest mij maar verkoopen, hetzij voor tien,

hetzij voor twintig (rijksdaalders), opdat gij die verdeelt (en) opdat gij daarvoor opium kunt

gaan koopen. «Opdat" wordt reeds door wdra kudu uitgedrukt, wellicht beteekent ndha-

ndha-na: bovendien, daarenboven.

Over de uitdrukking voor «hoeveel te meer (minder)" zie § 238.

Over sabune, hoeveel? sabune-bune, hoezeer; sandake, sandede, zoo veel, zoo zeer,

vgl. § 206.

§ 262. Het vragend bijwoord van plaats luidt: bakai of be (of di bè). Gewoonlijk

is het voorzien van de nadrukswoorden ku of tji en treedt steeds als praedicaat

op: bakai-ku sae-mu ede, waar is uw oudere broeder? (56.4); di bè-ku doü

pasaka-ta ede, waar zijn uwe erfslaven? (40.14); bè-tji uta ra-waa-mu, waar

zijn de visschen, welke gij medegebracht hebt? (18.5). Als de zin een

werkwoord bevat, wordt bakai gebezigd, met de constructie vermeld in § 133,

waar tevens te zien is, dat bakai niet alleen »waar", maar ook »van waar,

waarheen", kan beteekenen. Bakai kan ook als bepaling na een subst.

komen in eene uitdrukking als: nggömi doü bakai, gij (zijt) een mensch van

waar? van waar zijt gij? (42.22).

In nevenzinnen is zoowel in de beteekenis van »waar", als van «waarheen,

van waar", de vorm te bezigen, die eigenlijk het onbepaalde «waar (waarheen,

van waar) ook" aanduidt; bakai-kai en (di) bè-bè, bij welke vormen alleen
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de nadrukswoorden : du, ra, mpara (mpudu) gebruikelijk zijn, waardoor de

verdubbeling, evenals bij au-du, vgl. § 224, meestal nagelaten wordt en de

eigenlijke beteekenis uit het nadrukswoord te zien is. Voorbeelden vindt

men onder § 133, voorts: di be-du lewi ro nggdro doü manggdri-nggari,

ededeï-ra waa kai-na Ama Seho, waar een goed gevulde tuin of eene aanplanting

van iemand was, daarheen bracht hij A. S. (35.3. v. o.).

Wanneer eene praepositie zou moeten komen voor bakai-kai, enz., moet

hidi (plaats) gebezigd worden, bijv. na-raka dja-ra di hidi panta kai kuta ede,

hij kwam ook tot (daar), waar men de heg zette (25.42); natuurlijk kunnen

dergelijke zinnen ook steeds letterlijk vertaald worden.

De aanwijzende bijwoorden van plaats zijn: akedeï, (in de spreektaal ook

kadeï, vgl. § 7), hier, alhier; ededei, daar, aldaar; akadawa (kadawa), ginds,

daar. Voorb. midi nggömi döho akedeï, blijft gijlieden hier! (56.16—17);

wati wdra-na kali ro ruma-t bitjdra mamai akedeï aka-n ede, zijn de opper-

priester en de rijksbestierder hier niet zooeven gekomen? (48.5—6); wali

wdra èda-na doü masaldm, malai-na-sa koha tuta mpa manggeè ededeï, hij zag

niemand, die hem groette, alleen maar een schedel, welke daar lag (58.24— 25)

;

wdra dja doü manggèko sa-buwa ededeï, er was ook eene hofdame aldaar

(25.3, vgl. ook § 133) ede mpara lao-na di doro, rongga-pu akadawa, enz.,

daarop ging hij naar de bergen, aldaar aangekomen, enz., (28.35, vgl. 55.16,

65.34, enz.) ; mai-ka-ra ndede n rasa maduwa mbuwa ntoi akadawa ro ntoi

akedeï, want wat deze twee landen betreft, zoowel ginds als hier, moet (gij)

lang verblijven (45.29). Men bezigt deze woorden ook in den zin van

» hierheen, van hier", enz., bijv lao batu rötji-pu akadawa, volg hem snel

daarheen! (36.25); labo hanta-na tiki-na ede akadawa akedeï, terwijl hij zijn

stok ophief (bewoog) daarheen hierheen (her- en derwaarts 80.1. v. o.).

Dikwijls worden de aanwijzende voornw. in plaats van deze bijwoorden gebezigd

;

dit geschiedt steeds zoo er geen werkwoord in den zin is (dus wanneer wij

het werkwoord »zijn" bezigen), als ook wanneer het werkwoord in den

vorm met ndai als praedicaat optreedt, zoo ook na praeposities, bijv. watt

ake, hier langs (57.34), ook: hier van af; watu ede, daar langs (33.24), ook

:

daar van af. De aanwijzende bijwoorden van plaats worden nooit met het

bepaalde woord samengesteld.

Aanm. Het Kölosch bezigt awakai, in den zin van «waar", dit schijnt te bestaan uit awa en kai;

awa vervult in het Kölosch de plaats van het Bim. di en beteekent dus: te, in, op, naar.

Het Bim. bakai schijnt te zijn ba en kai, waarbij evenwel op te merken is, dat de

praepositie ba, althans in de tegenwoordige taal, nooit eene plaatselijke betrekking aanduidt.

Wat kan kai echter zijn? Aan het in § 115, vlg. behandelde woord is moeielijk te denken

(al is dat ook de opvatting der Bim.), tenzij kai met plaatselijke beteekenis een ander woord

is dan kai met instrumentale beteekenis, wat niet waarschijnlijk is, dewijl het woord in de

eerste beteekenis alleen in samenstelling voorkomt, evenals dan, wanneer het ter vervanging

van labo en ba dient (§ 135), wat er op wijst, dat eene praepositie kai met plaatselijke

beteekenis, oorspronkelijk niet aanwezig was. (Het eenige mij bekende voorbeeld, onder

| 129 opgenomen, waarin kai in genoemde beteekenis buiten samenstelling voorkomt, zal,
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indien het juist is, wel door de Bim. opvatting van de afleiding van bakai te verklaren zijn).

Wellicht is kai oorspronkelijk aka of ka (vgl. § 217 en § 274) + i (vgl. ede-i), zoodat de

beteekenis eigenlijk »daar" zou zijn, wat op vragenden toon uitgesproken, ook in den zin van

«waar" in gebruik is gekomen; ba in bakai zou ook verklaard kunnen worden als in ba

bau, vgl. § 265, de Kölosche vorm maakt dit evenwel minder waarschijnlijk. Bij het

verloren gaan van het gevoel voor de afleiding, terwijl men bakai als één woord beschouwt,

laat het zich denken, dat er thans weer andere nadrukswoorden aan toegevoegd kunnen

worden. «Waarheen" enz. «van waar" luiden in het Kölosch: awa mboë en liri mboë,

welke op dezelfde wijze als bakai geconstrueerd worden, bijv. liri mboë ra-mai kai-mu,

van waar zijt gij gekomen? Omtrent akadeï en ededei, is op te merken, dat het

laatste gedeelte der beide woorden geheel en al op dezelfde wijze wordt uitgesproken

als dei, binnen. Wat de beteekenis van dawa in akadawa betreft, mij is dri-dawa opgegeven

(in de teksten komt het niet voor) als geheel gelijk aan dri-luwa, buiten, waaruit opgemaakt

kan worden, dat ook dawa oorspronkelijk «buiten" beteekent (te vergelijken is denkelijk Jav.

djaba, hoewel men dan eerder de vorm * dawa zou verwachten, trouwens verwarring van

d en d is niet zeldzaam) en dat dus de aanwijzende bijwoorden van plaats zijn gevormd

uit de aanwijzende voornw. en een woord, dat binnen of buiten beteekent. Naast akedei

wordt, ofschoon zeldzaam, ook dra-kadeï aangetroffen, samengesteld uit dra (vgl. § 263) en

de verkorte vorm kadeï. In het Kölosch zijn mij slechls twee aanwijzende bijwoorden van

plaats bekend: iniwini en ènewène, welke eenvoudig door verdubbeling uit de aanwijzende

voornw. ini en ène schijnen ontstaan te zijn, zij worden ook gebezigd in de beteekenis van

• hierheen, daarheen, enz., bijv. lao ènewène, daarheen gaan.

§ 263. Alleen als noemende bijwoorden van plaats of als praepositie treden op

:

awa, beneden, onder; èse, boven; dei, binnen, in; dri, buiten. Deze woorden

worden als praedicaat gebezigd, zoo er zich geen werkwoord in den zin

bevindt (dat is, wanneer wij »zijn" kunnen bezigen), zie de voorbeelden

onder § 257, wanneer zij gebezigd worden tot bepaling van een subst., enz.,

kunnen zij ook het prefix ma aannemen, vgl. § 60. Als zij een werkwoord

bepalen, vormen zij daarmede eene samenstelling : nanga mantjanga èse tjampo

awa-na, eene rivier, die boven zich vertakt en beneden zich vereenigt (5.24—25).

Gewoonlijk evenwel worden de drie eerste voorafgegaan door de praepositie

watu (vgl. § 273), in welk geval er geen samenstelling plaats heeft, bijv.

(na-)mabu pita-ku lènga döho-n mamaru watu awa, hij viel boven op zijn

makkers, die beneden (onderaan) sliepen (41.31— 32); nami duwa nee maao-na

watu awa, wij beiden zullen het beneden (of: van onderen) aannemen

(33.32—33) ; ampo mu-kuntji-ku watu dei, vervolgens moet gij aan de binnen-

zijde (van binnen) sluiten (70.41—42). Watu awa, enz. kan ook beteekenen

:

van onderen af, enz., vgl. § 273. Voor dri plaatst men geen praepositie,

maar men bezigt de samenkoppeling: dri-luwa, waarin luwa, natuurlijk het

Mal. luwar, synoniem met dri is (of ook dri-dawa, vgl. de Aanm. boven),

bijv. na-döho-ra dri-luwa, zij ging buiten zitten (50.33). Tot de woorden,

die alleen als bijwoord en als praepositie optreden, kan ook gerekend worden

ipa of gewoonlijk ipa bae, aan de overzijde, aan gene zijde, waartegen over

staat: sa-bae of gewoonlijk watu sa-bae, aan deze zijde.

Van de bovenstaande woorden (met uitzondering van sa-bae) worden door

middel van de praepositie tja (vgl. § 272) bijwoorden gevormd, die eene
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beweging daarheen uitdrukken. Niet alleen staat tja steeds in samenstelling

met het volgende woord, maar de geheele uitdrukking staat ook steeds in

samenstelling met het bepaalde woord : na-dodo tja-awa-ku, hij keek naar

beneden (52.10); na-ivaa tja-awa-du ba oi, het water voerde (hem) naar

beneden (stroomafwaarts, 66.8—9) ; waü-du paki tjdri (= tja-dri), naar buiten

geworpen (XII); öto tja-ipa-pu nahu, breng mij naar de overzijde (57.26);

nahu malao danda tja-ipa waü sae-mu, ik zal eerst uw ouderen broeder naar

de overzijde brengen (ibid. reg. 35). Wanneer lao, gaan, het bepaalde

werkwoord is, dan worden deze woorden daarmede in samenstelling geplaatst

zonder tja; zoo het bepaalde woord een ander werkwoord is, dat eene

beweging van het subject ergens heen aanduidt, dan wordt in plaats van tja

lao gebezigd, eveneens in samenstelling met het bepaalde woord : nggdra

ta-lodja lao dri-sa, ta-mbia sambura, ta-lodja lao dei-sa, ta-mimi made, als gij

naar buiten, (builenwaarls, zeewaarts) vaart, zult gij schipbreuk lijden, zoo gij

binnenwaarts vaart, zult gij verdrinken (21.18 en 17. v. o. vgl. ibid. reg.

15. v. o.); ede-ra lampa lao awa kai-na, daarop trokken zij naar beneden

(stroomafwaarts) voort (57.31 en 52); watu ake pala mataho ndai nonlo lao

ipa kai-fa, hier langs is het goed, dat wij als over eene brug naar de overzijde

gaan (57.34).

Zonder voorzetsel en in samstelling staat awa, enz. ook na rongga. komen

tot, bereiken, bijv. labo fembe-na, hinti fja-èse, wati rongga èse-na, hinti

tja-awa. wati rongga awa-na, terwijl hun sarong, als hij v aar boven getrokken

werd, niet tot bovenaan kwam, zoo hij naar beneden getrokken werd, niet

tot onderaan kwam (61.7—6. v. o.). Op te merken is nog, dat men in

plaats van tja-dri of lao dri, dikwijls dri-luwa bezigt: mant mpa ndai katjela

ro kasela madri-luwa (vgl. § 268), het semen alleen is [»naar buiten"] uit

te zonderen (94.22) ; ede mpara lösa kai-na dri-luwa wai aka-n de, daarop

ging de oude vrouw naar buiten (30.15). Nog is op te merken, dat na een

transitief werkwoord awa, èse en deï niet met tja kunnen gebezigd worden

in de beteekenis »naar beneden, naar boven, naar binnen", maar dat dan de

met ka afgeleide woorden : kalondo, kaneè en kaluu worden gebruikt, vgl.

§ 40, wel kan tja-awa en tja-èse na een transitief werkwoord voorkomen

in de beteekenis van «stroomaf- en stroomopwaarts", gelijk uit de bovenstaande

voorbeelden blijkt. Ook voor «naar buiten" wordt in dit geval meestal

kalösa gebezigd.

Door middel van tja wordt ook gevormd : tja-dra, herwaarts, naar mij toe.

Het woord dra treedt op als praepositie, in welk geval wij het door »hier"

met een voorzetsel moeten weergeven, bijv. dra duniya, hier op aarde, vgl.

§ 274. Als bijwoord treedt het nooit zelfstandig op, alleen in de zeldzaam voor-

komende samenstelling dra-kadeï vgl. Aanm. boven. Wel kan het als praedicaat

optreden, het wordt evenwel dan in eene eenigszins gewijzigde beteekenis

gebezigd, zoodat de Bimaneezen het steeds verklaren als » teruggekeerd",
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hetzij het perfeotum uitgedrukt is of niet. Voorb. waü-du dra pala ndai-mu

watu do woro? Nggdhi kai la Kalai: iyo, dra-du ndai-ku, zijt gij nu uit het

doodenrijk (hier) terug? Kalai sprak: ja, ik (of: ik zelve) ben (hier) terug

(23.12); e Ama Kambeyo! Ama Kambeyo-e! dra wdli-du Ama Metjo aka-e,

A. K. ! A. K.l hij is er weer A. M. ginds! (ginds is de tijger, A. M. weer,

38.22—23). In het eerste voorbeeld laat zich nog »hier" invoegen, in het

tweede evenwel niet. Voorbeelden van tja-dra zijn: hori tja-dra ndake-pu,

laat hem aldus los naar mij toe (lever hem aldus uit aan mij! 37.39); lao

waa weya-pu pabule nee kalei tja-dra kai-mu, ga hem eene draagstoel brengen,

opdat gij hem daarmede herwaarts draagt (74.27). Op te merken is nog

de uitdrukking: tjdra-pudu, geef op! dat is: tja-dra mpudu (vgl. § 235) met

verzwijging van mbeï.

Door middel van tja worden nog bijwoorden afgeleid van de namen der

windstreken, bijv. bate tja-do, bate tja-da-na, hem zuidwaarts (en) noordwaarts

werpende (54.40 en 41). Bij deze woorden geldt hetzelfde, wat boven vermeld

is, indien het bepaalde woord eene beweging van het subject aanduidt ; ntjai

malao ele ede, de weg, die oostwaarts gaat (97.6); na-waü-ra ipi hompa

ade-ku marai lao di, ik ben zeer vermoeid [geworden] door het westwaarts

rennen (37.10—11).

In samenstelling staan ook steeds: ulu, vooraan, het eerst en kento,

achteraan, het laatst: malampa ulu sangadji, enz., hij die vooraan ging (was)

vorst, enz. (77.59); ndawi-ku ndai malampa ulu weya daha-ta, vgl. § 148.

Oorspronkelijk zijn het substantieven, ulu is in het Bim. evenwel alleen als

deelwoord of adverbium in gebruik (vgl. § 264); kento moet verwant zijn

met kontu, rug, en kèto, staart, het is eveneens alleen als deelwoord of

adverbium in gebruik.

Zonder praepositie, doch niet in samenstelling staan gewoonlijk: wdna,

rechts en kut, links: na-api-ku ba nasi kui wdna, de vogels omgaven hem

links en rechts (82.5. v. o.). Men zegt evenwel ook: kadöho-du watu wdna-na

Mayang-Mavgure, men deed hem zitten aan de rechterzijde (of: rechts) van

M. M. (68.13). Ook worden deze woorden gebezigd in den zin van »naar

rechts, nnar link*", bijv. na-tambdri kui, na-tambdri wdna, hij wendde zich

links en rechts (58.24). Wdna is eene verkorting van * kawdna, welken

vorm het woord nog in de taal van Sumba heeft en waarvan het Mal.

kanan, enz., eene andere verkorting is, kui is = Mal. kiri = Mak. kairi,

alleen dit laatste bevat dus in de k een overblijfsel van een prefix of woord,

waarvan de waarde wel oorspronkelijk zal gelijk geweest zijn aan de nog

in het Mal. gebruikelijke praepositie ka.

Als bijwoorden kunnen soms ook beschouwd worden: sa-bae, aan (of:

van) ééne zijde; sa-bae-bae, aan elke zijde, bijv. ntjai uma-mu hengga-pu

sa-bae, open uwe huisdeur aan de eene zijde (51.18); volgt evenwel nog een

subst. op deze woorden, dan gaat meestal watu vooraf : na-kambata ro paiya-ra
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doü watu sa-bae Maharadja Kurma, de lieden van de zijde van vorst K.

schreeuwden en juichten (79.27). Dikwijls worden deze woorden als bepaling

bij een subst. gebracht, vgl. § 192, dit is steeds het geval met bali-bae,

bijv. kapi di sumpu bali-bae-na hadju, de uiteinden van een (stuk) hout aan

weerskanten in den bek nemen (82.11. v. o.); ook kan het, evenals de hulp-

telwoorden vooraanstaan : ta-kau-ku kimi bali bae rima-na doü masupu de,

gij moet bevelen dat de zieke het met de «handen aan weerskanten" (beide

handen) vasthoudt (5.18).

De meeste overige bijwoorden van plaats worden uitgedrukt door een

subst. met eene praepositie als : di lando, aan de voorzijde, voor (ook : van

voren, naar voren) ; di kontu, achter (naar achteren, van achteren) ; enz.,

ook treft men wel watu tando-na aan (9.4), bijv. ai-na ndonta-na »wow" deï

tando, bune santika Allahu wakbar, men spreke vooraan geen wou uit, als,

enz. (12.15—16). Menigvuldiger is het gebruik van deze woorden bijwijze

van praepositie, vgl. § 267.

Omtrent mai in verbinding met sommige bijwoorden of voorzetsels zie

men § 274.

Bijwoorden als: hieronder, daaronder, hieruit, hierin, enz. worden gevormd

door awa, enz., hier als praepositie optredende, gevolgd door ba ake of ede;

door de praepositie watu met ake en ede, en voorts door de als praepositie

dienstdoende uitdrukkingen, bestaande uit een subst., al of niet voorafgegaan

door eene praepositie, gevolgd door den genitief van het persoonlijk voornw.

van den derden persoon, bijv. luu lósa di uma sigi ro lampa ro nggongga

deï ode-na, de moskee in- en uitgaan of daarin loopen en heen- en weergaan

(11.2); wara sa-buwa wuba, di ade-na mbóto böte, er was een woud, daarin

waren vele apen (80.14). «Daarop" wordt uitgedrukt door èse als praepositie

gevolgd door wawo, dat de kracht van een subst. heeft: ampo na-wii-ku

roo-róo hadju èse wawo-na, daarop legden zij er verschillende boombladen

op (69.40).

Op te merken is nog: makento (mpara) ba ede, daarna, daarachter, bijv.

makento ba ede na-lampa wdli-ra sangadji Budjangga-Indar, daarachter ging

wederom vorst B. I. (78.1). Op zichzelf beteekent makento: dat, wat

achteraan is, het is een vorm, gelijk de in § 106 behandelde en staat dus

steeds vooraan in den zin. Dewijl kento evenwel oorspronkelijk substantief-

beteekenis moet gehad hebben, wordt het ook gevolgd door den genitief van

het aanwijzend voornw. Het spraakgebruik wil dat makento gewoonlijk door

een nadrukswoord, meestal mpara, soms ook ra (vgl. § 270) of mpa (vgl.

§ 265), gevolgd wordt. Zeer menigvuldig wordt het als bijwoord van tijd

gebezigd, vgl. de volgende §.

§ 264. Het vragend bijwoord van tijd is: bune ai (vgl. de Aanm. na § 262 en

§ 246), bijv. bune ai tji neè-mu lao mpaa-mpaa. wanneer wilt gij u gaan

verlustigen? (67.40). In nevenzinnen zijn wederom als nadrukswoorden du,
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enz. te bezigen, vgl. § 262. Dan kan het woord echter ook de beteekenis

hebben van ons «wanneer = als", bijv. bune ai-du kubi-na, ampo ta-ahi-ku,

wanneer het fijn is, moet gij (het) er uit nemen (4.21).

Andere bijwoorden van tijd of woorden, die de plaats daarvan vervullen, zijn

:

Adja, dikwijls, vaak, telkens : wuwa nggdhi-mu maadja kalalo, uwe woorden

gaan dikwijls te ver (86.25); labo rasulu'llahi ede ai-ai töpo-na adja-mu lao

kalai, ga toch niet telkens anders dan de gezant Gods! (84.12); sangge-sangge

sara puwasa-na, adja puwasa kapadi-padi, zoo dikwijls als hij vast, vast hij

telkens (steeds) met tusschenpoozen (onderbreekt hij zijn vasten steeds, 85.19).

Uit de voorbeelden is te zien, dat het woord eigenlijk een verbum is, dat

een ander verbum in substantief-vorm na zich krijgt. Het wordt evenwel

ook geconstrueerd met de praepositie ba: adja ba hdri, dikwijls lachen; adja

ba tunti, dikwijls schrijven, deze constructie is in de dagelijksche taal de

meest gewone (zie ook beneden bij sangi).

Aho, steeds verbonden met pu, nog (vgl. hieronder bij mbuï), nog lang,

bijv. lamada maraho tempo pidu nai wdli, mai ka-ra ndede-na aho dja-pu

kaambi-ta marakani ro doü ndai maöto-ta lao, ik verzoek nog zeven dagen

uitstel, dewijl het toch nog lang duurt, voordat wij hel geraad en de

menschen klaar gemaakt hebben om u te vergezellen op uwen tocht (76.1);

ndake sara lampa nahu, aho-pu, raka-ku rasa Puspa-Sari, als ik aldus voortga,

zal het nog lang duren, voordat ik het land P. S. bereik (ibid. reg. 12—13).

Ook wordt het woord nog gebezigd in den zin van »nog eerder dan,

voordat", het wordt dan eveneens gevolgd door een verbaal subst., bijv.,

Nuru-ku ngdra-mu aho-pu wdra-mu, Nur(u) was uw naam «eerder dan uw
zijn" (voordat gij bestondt of geboren waart); of wel, het wordt door de

praepositie ba gevolgd, sjarat-na maaho-[pu) ba weha oi sambeya ede (11.10)

=s sjaral maulu di weha oi sambeya ede (8.29), de voorwaarden, die (aanwezig

moeten zijn) nog eerder dan (voor) het nemen van het water voor het gebed;

vgl. ook 11.30.

Ai, dag, tijd; hiervan worden de volgende bijwoorden of bijwoordelijke

uitdrukkingen afgeleid: ai ake of gewoonlijk maai ake, nu; het staat steeds

als eerste woord in den zin, ook voor die woorden, welke als praedicaat

steeds vooraanstaan : maai ake bakai-ku ranggasasa ede, waar zijn nu de

reuzen (66.40) ; ai ake bune-ku ndai rawi-ta, hoe moeten wij nu handelen ?

(70.5) : maai ake lao balunggu wdli-pu edi-n, gaat hem thans wederom de

voeten boeien ! (54.39) ; maai ake taho-ra ba lao-ta tiyo, nu moest gij maar

gaan zien (75.40); maai ake na-neè wdli ngupa mbeè, thans wil hij wederom

eene geit zoeken (54.19); ai ake wati-da wdra-na doü ndai mangawa-mu horu,

nu is er niemand meer, die u wil helpen (88.14. v. o.). Ook wordt ai ake

na een subst. geplaatst in : djama ai ake djama ake, de tegenwoordige tijd,

thans, heden (bijv. 37.32). Ai-nai-n ake wordt, achter in den zin, gebezigd in

de beteekenis van » heden, vandaag": nggdra wati sara kasi ode nggömi, wati-du
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sdla-sdla-na made nahu ai nai-n ake, als gij u niet ontfermt, zal het niet missen

of ik kom heden om (56.27—28) ; taho-ra lao waü-mu maai-nai-n ake-ake waü,

gij moest maar nog dezen zelfden dag heengaan (46.15) Door achtervoeging

van ede en al of niet voorafgegaan door de praepositie di wordt van ai eene

bijwoordelijke uitdrukking gemaakt in de beteekenis van »op dat tijdstip,

toen", meestal wordt het dan verbonden met het ontleende wakalu (waqtu),

als: di ai wakalu ede na~bini-ku doü manggeè ada labo ruma-ta, op fiat tijd

(toen) waren de lieden, die hunne opwachting bij den vorst kwamen maken,

in groot aantal tegenwoordig (46.7). Deze uitdrukking staal ook steeds

vooraan, zonder invloed op de constructie van den volgenden zin uit te

oefenen, vgl. § 246. Di ai of ai, gevolgd door een verbaal subst., vervult

de plaats van onze voegwoorden «wanneer, toen", vgl. § 284. Andere

adverbiale uitdrukkingen zijn nog: wdra ai sa-nai, op een dag, eens (vgl.

§ 195); sa-nai-nai, dagelijks, bijv. na-ndiha ndano-ra sa-nai-nai eli genda

labo doü mampaa sa-nai-nai, het geluid van de trom was dagelijks

levendig terwijl de menschen dagelijks zich verlustigden (65.18).

Zie ook beneden: nai-s.

Aka, in: aka-na ede, aka-n de (vgl. § 211 en 219), zooeven: wdra la Dadju,

maufi djalitu aka-n de, zooeven was daar Dadju, die op de fluit blies (19.7)

;

wdra sa-buwa doü ra-lampa labo aka-n de y daar was iemand, met wien (ik)

zooeven geloopen heb (45.5—6); ku-waü-du ndonfa parange dei facal

maulu aka-n ede, ik heb den aard vermeld zooeven in het voor-

gaande hoofdstuk (106.9—10). Het staat steeds achteraan; zoo er nadruk

op moet vallen, bezigt men ampo-ya, zie onder ampo. Zie ook onder nddra.

Ake, in de beteekenis van »nu", vgl. § 221, dan ook ake-ake.

Ampo is voor een subst., dat eene tijdsbepaling uitdrukt, weer te geven

door »pas, eerst". Voorb. ntoi du rongga-mu-ro? ampo duwa nai,

tolu nai rongga-ku, zijt gij reeds lang aangekomen? pas twee of

drie dagen ben ik aangekomen (75.18—19); di toi waü-na saraka nae sampela-na

wafi wdra èda-na manusiya, ampo ai nai-n ede èda-na, van hare

vroegste jeugd totdat zij volwassen was had zij nooit een menschelijk

wezen gezien, eerst dien dag zag zij er een (66.19—20); ampo sa-nai, pas

één dag (68.51); ampo djumaa ede, eerst dien Vrijdag (55.14),

Voor een verbaal woord kunnen wij het weergeven door »nu pas, nu

eerst, of eenvoudig: nu; toen pas, toen; dan pas of dan", wanneer een zin,

waarin eene tijdsbepaling vervat is, voorafgaat. Voorb. nira-pu, waü-du raka-ta

ntjbki ro kasipdhu, ampo na wdra ana, evenwel nu pas, nadat wij tot ellende

en armoede vervallen zijn, hebben wij een kind (62.25); mu-waü-ra nae

sampela pala, ampo ta-èda angi, eerst nu, nu gij groot en volwassen zijt,

zien wij elkander weder (78.22): na-tjuwa-tjuwa maru-ra saraka

mbia ai, ampo na-tjuwa-tjuwa kakente, (daarna) sliepen allen tol den

avond, toen ontwaakten zij (29.8—9); nddra's wakalu loho, ampo na-dula
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ngdha, van middag, [dan] komt hij t'huis om te eten (50.36); nai sidi, ampo

hade-ku, den volgenden ochtend [dan] zou men hen dooden (60.10); nai sidi,

ampo sambele, den volgenden ochtend [dan] zou men (den bok) slachten

(54.25). Waar, gelijk in de drie laatste voorbeelden, de voorgaande zin

alleen uit een subst., dat eene tijdsbepaling uitdrukt, bestaat, is het ook in

het Bim. niet noodzakelijk ampo te bezigen, vgl. § 246.

Ook wordt ampo in de beteekenis van »dan pas, dan" gebezigd, zoo de

voorgaande zin eene voorwaarde bevat: malai-na-sa galara ndadi (= ndai)

mawaa-na wuwa nggdhi ede, ampo na-tarima-ku ba bitjdra, maar alleen het

dorpshoofd »drage dit woord" (brenge de aanklacht in), dan eerst wordt

zij door de rechtbank aangenomen (14.18— 17. v. o.) ; doü mümin na-neè-sa

ngdha ade-na, ampo na-kanggado sanga hadju ede, als de geloovigen willen

eten, dan bewegen zich de takken dier boomen (90.1. v. o.) ; na-ndede-o,

ampo pala ta-raka-ku rahmat, als het alzoo is, dan zult gij genade verkrijgen

(103.25).

Eindelijk wordt ampo nog gebezigd in de beteekenis van »dan, vervolgens,

daarop". Voorb. na-lao ngdri-ra sa-buwa karombo di ntjai lawa ranggasasa,

ampo na-wii-du röo-röo hadju èse wawo-na, zij gingen een kuil graven bij

(voor) de poortdeur der reuzen, dan (vervolgens) legden zij daar allerlei

boombladeren op (69.39—40) ; na-tala mena-du pin99a ro piri r0 mangko,

ampo na-bon to wdli kai-du malanta, zij plaatste ordelijk de schalen,

borden en kommen, dan bedekte zij die wederom met wit goed (44.29— 30).

Hier is het woord dus een synoniem van ede-ra en ede mpara, met dit

onderscheid evenwel, dat, wanneer in imperatieve zinnen »dan, vervolgens"

moet uitgedrukt worden, alleen ampo gebezigd kan worden en wel met den

conjunctief, gelijk dat in § 233 besproken is.

Na ampo kan ook de, de verkorte vorm van het aanwijzend voornw. ede,

geplaatst worden, de beteekenis zal dan wel eigenlijk zijn »pas dat", d. i.

van tijd gebezigd «pas toen, pas dan", het wordt evenwel ook gebruikt in

den zin van »pas nu", waarvoor men ook, hoewel zeldzamer, ampo ake

vindt. Men bezigt ampo de (ake) in plaats van ampo alleen, wanneer er

bepaaldelijk nadruk op het woord valt, en het dus als praedicaat moet

optreden, terwijl het werkwoord den substantief-vorm aanneemt; makento

mpara ba ede, ampo de-ra lampa-na mungku katja, daarachter [toen pas]

ging de glazen draagstoel (78.5, eigenlijk dient ampo de-ra hier om nadruk

te leggen op makento ba ede, omdat hierop, dewijl het altijd vooropstaat,

geen nadruk k3n te kennen gegeven worden) ; wdra dja kombi ra-ngina kai-ta

ringa, ruma kali-e, karawo mangdha besi sa-ratu piku, ampo de ringa ba lamada,

zijt gij wellicht gewend te hooren, heer rechter, dat de ratten honderd pikoel's

ijzer opgevreten hebben, nu eerst (nu voor het eerst) hoor ik het (82.10—11);

ntoi waü-du kau-na ngupa ba ina-ku doü makambera ro kaljdru, ampo ake

ntumbu labo-ku, lang (reeds) heeft mijne moeder (mij) bevolen) eene zacht-
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zinnige en vriendelijke vrouw te zoeken, nu eerst ontmoet ik (haar,

32.40 en 41). Het is evenwel niet noodzakelijk ampo de met een verbaal

subst. te construeeren, hoewel toch steeds de nadruk op ampo valt, bijv.

ede-ra nggeè wdli kai-na ade wuba ampo de na-sintji-ku weki-na,

daarop woonden zij weer in het woud en toen eerst hadden zij

berouw (65.12— 13); doü siwe ake ampo de ku-èda, sa-ntoi-nloi-na wati

wdra-na doü ake, deze vrouw zie ik nu voor het eerst, nog nooit is zij

er geweest (56.28 en 29, hier zou men even goed ampo alleen hebben

kunnen gebruiken).

Vervolgens bezigt men ampo de op de volgende wijze : ampo de na-bade

ro na-iyu wati wdra gendi mada-na, ede-ra nggahi-kai, enz., pas wist hij en

voelde hij, dat zijne wenkbrauw er niet was, dan zeide enz. (zoodra hij wist

en voelde, dat zijne wenkbrauw er niet was, zeide hij, enz. 49.31). Hier

kan ook wel ampo alleen gebezigd worden, bijv. ampo taho kidi-na, ampo

na-taho weha weki-mu, zoodra hij goed staat (geplaatst is), dan is het goed

(geschikt) u terug te trekken (13.3 en 4, het eerste taho schijnt subst. te

zijn). Ook wordt ampo de wel gebezigd in de beteekenis van »pas, zoo

even, vgl. ampo-ya: djdra nahu maramöda di ade kola ampo de ku-èda mai

luu lalo-na di ade tjere ake, mijn paard, dat in den vijver verdwenen was,

heb ik zoo even (pas) in dezen ketel zien gaan (54.53— 34). Ook wordt

ede wel vóór ampo geplaatst. De beteekenis is dezelfde als die van ampo

alleen: wdra-si umu, nai-s kombi, didi-s kombi ede ampo ta-waa wdli-ku saninu

makalai, als wij tijd van leven hebben, «morgen of overmorgen, dan brengt

gij" (breng dan morgen of overmorgen) een anderen bril mede (73.21—22);

nde pala sa-mena-mena-na lampa rawi ede labo-ku èsetiya, ede ampo ta-lowa-ku

wii kai ruma Allah ta'dla, maar al deze dingen moeten met vrije keuze

geschieden, dan eerst kunnen wij ze aan God overlaten (51.6— 7); (als de

vijanden zich onderworpen hebben), ede-o ampo kabae weya-ku mandai rawi-na,

dan stelle men goed voor hen vast, wat zij te doen hebben (13.28).

In § 233 is vermeld dat, als ampo in de beteekenis van »dan, vervolgens"

in een zin met imperatieve beteekenis staat, de conjunctief gebezigd wordt.

Doch ook anders wordt in een zin, voorafgegaan door ampo, ede ampo of

ampo de (wanneer dit met een finiet werkwoord geconstrueerd wordt), na

een transitief werkwoord als nadrukswoord alleen ku, dikwijls ook in

het geheel geen nadrukswoord gebezigd, terwijl overal in de teksten een

intransitief werkwoord na deze woorden zonder nadrukswoord voorkomt,

uitgezonderd 77.29—30, waar na een intransitief ku gebezigd wordt : taho-ra

ba kaambi-mu sa-mena-na marakani ro ösu ra siya, pidu nai wdli, ampo

ta-lampa-ku, gij moet maar al de benoodigheden en den reisvoorraad gereed-

maken »nog zeven dagen, dan" (over zeven dagen, zullen wij op weg gaan.

Na ampo, enz. staal dus het werkwoord steeds in den conjunctief. Hierop

bestaat evenwel ééne uitzondering, namelijk : wanneer ampo door ede-ra of
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ede mpara kan vervangen worden, staat het werkwoord in den indicatief,

gelijk uit de voorbeelden boven te zien is.

Aanm. Met ampo zijn te vergelijken Mak. inampa of nampa, Bug. inappa of nappa en Lampongsch

(dialect van Kroë) ampaj, welke alle -pas, eerst" beteekenen; in het Suinbaw. is ampo =
Mal. lagi, nog, ditzelfde is het geval in het Sasaksch, volgens de woordenlijst van Zollinger.

Het Bim. pu (in sommige streken po uitgesproken, vgl. N°. 1 der teksten) beleekent «nog"

evenals het Mak. en Bug. pa, bijv. Bim. wati-pu, nog niet = Mak. taena pa, Bug. dé-pa,

dezelfde beteekenis heeft pe 'm het Bulusch, in het Lampongsch beteekent paj «eerst, even"

(bijv. kanah paj, wacht even)! in welken zin het Bulusche woord ook in gebruik is. Voorts

is op te merken, dat het Bul. katnpe (kan + pe) zoowel -nog" als «pas, zooeven" kan

beteekenen, terwijl hel woord lagi, zooals het in het Mal. en Jav. gebezigd wordt, de

beteekenissen van «juist, pas, zoo even" nog in zich vereenigt. Het is derhalve zoo goed als

zeker dat in de woorden ampo, enz. pu of po, enz vervat moet zijn. Het Bat. drukt »nu

eerst, dan eerst" uit door de pronomina on en i met achtervoeging van pe, waarschijnlijk bevat

ampo, enz. eveneens nog een dergelijk woord, vgl. het Bataksche an, die, dat, het Mak.

a als lidwoord en nadrukswoord, alsook het gebruik in het Bim. van ede ampo = ampo.

Wanneer sa of si achter ampo gevoegd wordt, heeft het de beteekenis van

«immers, toch". (De Bim. plegen het te vertalen door het Mal. bukan, of

te omschrijven door kira-ku, naar ik meen). Het wordt dan steeds gevolgd

door een subst., hetzij een eigenlijk of verbaal: mbuda isi mada-mu nggömi

nee da èda kai-mu katantu au-au-du mawdra di ade poo ede, ampo-sa masa

arupiya ntjau, waart gij blind, dat gij niet goed zien kondt wat in de

bamboe was, immers enkel guldens! (24.31— 32); ampo-sa ndede nggdhi

ra-sama kai, aldus toch zijn de woorden, waarmede men heeft ingestemd

(17.4); ampo-sa sanuru nggömi döho mambei parenla, enz., immers uw
beider mond gaf bevel, enz. (50.33) ; ampo-sï wati-du èda angi-ta, wij hebben

elkander immers niet weergezien (78.21). Ook wordt een verbaal subst.

na ampo-sa wel door ba ingeleid (bijv. 85.32).

Aanm. De eigenlijke beteekenis schijnt te zijn »dit juist", vgl. de voorgaande Aanm. en het Bat. i

pe, alsook eene Mak. uitdrukking als: andjo-ka ku-kana memang (ik heb immers altijd

gezegd). Ook in het Bim. laat zich ede in enkele zinnen door «immers" vertalen, bijv.

ede-ra nggdhi nggömi döho mpa makau iveha. enz., dit (was) ulieder woord, dat beval te

nemen = uw woord beval (of gij bevaalt) immers te nemen, enz. (33.39). Of sa (si) in ampo-sa

nog iets meer dan een enkelen nadruk te kennen geeft, kan ik niet beslissen. Voor de tegen-

woordige taal is ampo-sa (si) als praedicaat van den zin te beschouwen.

Ten slotte komt ampo nog voor in ampo-ya, zoo even, pas. Dit kan na

het verbum geplaatst worden, dikwijls te zamen met aka-n ede, bijv. wdra

ampo-ya aka-n ede (36.35) = wdra aka-n ede (37.6), (hij) was er zoo even.

Met nadruk staat het op de gewone wijze als praedicaat vooraan : ampo-ya

dula-na, zoo even is hij teruggegaan (25.30). Als synoniem van ampo-ya

wordt vermeldt ampo-mpi-ya, in de teksten komt het voor (103.7) voorzien

van het prefix ma, als synoniem van masadoü-na, vgl. beneden. Mpi is

ontstaan uit mpa, slechts, maar, vgl. § 265, de vocaal zal wel zoo te verklaren

zijn, dat ya oorspronkelijk iya luidde. Thans komt iya als afzonderlijk

woord in de taal niet meer voor. Men vergelijke ampo de.

Bou, het Mal. baharu, pas. Het staat steeds vóór het woord, dat het
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bepaalt en gewoonlijk in samenstelling daarmede, bijv. rasa mabou ndadi,

eene stad, die pas ontstaan is (63.20). In gedichten treft men het ook wel

buiten samenstelling aan, bijv. bou raa-garu, pas geglansd (106.14).

Doü, voorafgegaan door sa en gevolgd door na, beteekent: één oogenblik,

bijv. ta-kaèda töpo-pu angi labo ada ede sura sa-doü-n mpa, doe (mij) deze

slavin toch ontmoeten, al is het maar één oogenblik; na-taho lalo mpa di

ade masadoü-doü-na ede, hij werd aanstonds op hetzelfde oogenblik beter

(61.18). Voorts wordt het gebezigd in den zin van »oogenblikkelijk, aanstonds":

ku-neè lao sa-doü-na, ik wil oogenblikkelijk (aanstonds) gaan (23.29) ; ede-ra

made-na, ruma-t bitjara neè matjèpe-na sa-doü-n, daarop stierf hij (de vorst),

en de rijksbestierder verving hem oogenblikkelijk ( = voor het oogenblik

58.7—8). Voorafgegaan door peya, zie beneden, beteekent het: aanstonds!

wacht even! bijv. peya sa-doü-na, nahu ku-lao nggeè ada waü labo rato, wacht

even, ik zal het den vorst eerst gaan mededeelen (23.13). Ook wordt het

met ma attributief gebezigd : duniya masadoü-na ake, deze wereld, die slechts

één oogenblik duurt (92.15, vgl. 103.7).

»Eén oogenblik" wordt gewoonlijk uitgedrukt door sa-pida mada: köne

pöda mpowa sa-pida mada èda angi-ku labo nabi Isa, al ontmoet ik Jezus

maar één oogenblik (58.19 en 20).

Aauni. Op zichzelf is doü thans geen gangbaar woord meer. Denkelijk is te vergelijken Sumba.

kadiru, even (vgl. § 10 en 11 als ook § 28). Ook het Saw. kediki, oogenblik. zou hetzelfde

woord kunnen zijn, zoo de k voor g staat (vgl. § 9 en 22), de beteekenis van doü zou

dus oorspronkelijk: blik, oogenblik, kunnen zijn. Sa-doü-na, aanstonds, wil dus eigenlijk

zeggen: op het oogenblik ervan. In deze verbinding moet sa dus praepositie zijn.

Daarentegen moet sa de beteekenis »één" hebben in de beide eerste voorbeelden. Dat

ook in de beteekenis: één oogenblik, na aan het woord gehecht wordt, is wel daaraan toe

te schrijven, dat het veel meer in de beteekenis van » aanstonds" gebezigd wordt en de

grondheteekenis van het woord niet meer gevoeld wordt. Pida is = Mak. kida, Mal. këdjap.

Ede, dan, vgl. $ 221.

Ede-ra en ede mpara, vervolgens, daarop, vgl. § 126 en 127.

Kento moet oorspronkelijk een subst. geweest zijn (vgl. § 263), thans is

het alleen in gebruik in den zin van «achteraan" en «later", bijv. sudjüd

makento, de latere sudjüd (12.2). Vandaar di makento, later (107.8). Zeer

veelvuldig komt voor de uitdrukking: makento mpara ba ede (ook; makento

ba ede, makento-ra ba ede, makento mpa ba ede, zelden bij verkorting kento

mpara ba ede, enz.), daarna: makento mpara ba ede, na-mat mpara ina-na,

daarna kwam zijne moeder (3.9); makento mpara ba ede, na-kabuwa-du pangaha,

daarna maakte zij gebak gereed (46.27). Tusschen makento mpara ba ede

en den hoofdzin kan ook een nevenzin of een als absolutivum optredend

verbaal subst., enz. geplaatst worden, bijv. makento mpara ba ede, raka-pu

ai masidi, djuru kuntji na-nee-ra lao ese asi, daarna, toen de dag aanbrak,

wilde de sleutelbewaarder naar het paleis gaan (60.10); makento mpara ba

ede, di ade ndede-na, na-supu-ra ruma-l sangadji, daarna werd, terwijl het
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aldus was (onder die omstandigheden), de vorst ziek (58.6). Meestal evenwel

wordt de hoofdzin dan nog ingeleid door ede-ra, bijv. makento mpara ba ede,

ntika na-èda-ra ba doü mapanimba lampa rawi mandede ede, ede-ra lao

kai-na, enz., daarna, toen de veerman zag wat er geschiedde, ging hij, enz.

(57.40 en 41); makento mpara ba ede, raka mpudu ba ai-nai-na djvmaa,

ede-ra lao kai ndai-na kali, daarna, toen het Vrijdag geworden was, ging de

opperpriester, enz. (55.11). Ook wordt ede-ra wel gebezigd zonder dat een

nevenzin voorafgaat, bijv. makento mpara ba ede, ede-ra lampa kai-na, lett.

daarna vervolgens ging zij verder, = daarna gingen zij verder (56.1 en 12);

makento mpara ba ede, ede-ra dodo kai-na, daarna namen zij afscheid (45.31).

In zinnen, waarin na makento mpara ba ede, een verbaal subst. met kai

gebezigd wordt als bijv. makento mpara ba ede ntjambe kai ba ina-na, daarna

antwoordde de moeder (3.11); makento mpara ba ede nggahi kai ba ruma

sangadji; daarna sprak de vorst (46.29); of wel een eenvoudig verbaal subst.,

als: makento mpara ba ede lao tiyo ba Ama Metjo, daarna ging A. M. (de

tijger) zien (36.16), is ede-ra als verzwegen te beschouwen.

Evenals ede-ra wordt makento mpara ba ede ook gebezigd zonder eigenlijke

beteekenis om een verhaal voort te zetten, bijv. indo kapo sangadji-na Maharadja

Puspa-Indar wara-dja ana mbne-na sa-buwa. Makento ba ede na-lao nggalo

pala, enz., de vorst van dat land nu had één zoon «Daarna ging

hij op jacht" (z. v. a. het geschiedde nu dat hij op jacht ging, enz., 67.8—10,

zoo bijv. ook 3.1, 56.31, enz.).

Lalo (vgl. § 261) kan ook «aanstonds" beteekenen, het staat dan eveneens

achter en steeds in samenstelling met het bepaalde woord en wordt gewoonlijk

gevolgd door mpa (vgl. § 265) : nggdra turu kai-sa doü, na-mada lalo mpa,

indien er mede naar iemand gewezen wordt, sterft hij aanstonds (18.28)

;

na-taho lalo mpa supu ede, de ziekte werd aanstonds beter (59.4); ede-ra

kaambi lalo mpa marakani, daarop maakte men aanstonds de benoodigdheden

gereed (68.5). Nog kan lalo de beteekenis hebben van «doorgaande tot,

rechtstreeks", bijv. na-waa tja-awa-du ba oi lao lalo aka möti, het water

voerde hem stroomafwaarts rechtstreeks naar zee (66.8—9); ampo de ku-èda

mai luu lalo-na di ade tjere ake, zooeven heb ik (het) rechtdoor in dezen

ketel zien ingaan (54.34). Uit deze beteekenis van het woord zal die van

«aanstonds" wel ontstaan zijn; dikwijls loopen ook beide beteekenissen ineen,

bijv. raka-pu di sigi wati-pu neè lalo-na di uma sigi, na-óno sai

waü-pu djara-na di ade kola, toen hij bij de moskee kwam, ging

hij niet rechtstreeks (of aanstonds) binnen, (maar) drenkte eerst nog in 't

voorbijgaan zijn paard uit den vijver (53.15—17).

Mbale, ook mbali, dikwijls, gewoonlijk, (wel van wale, sterk, krachtig,

vgl. het Mak. kuwat) steeds voor het bepaalde woord en in samenstelling

daarmede; ghadlab aö-na mbale kapöro; ghadlab beteekent; dikwijls toornig

worden (89.24); na-tjaü-ku mbali döho labo doü matuwa-tuwa, hij houdt
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ervan dikwijls samen te zitten met oude lieden (90.52); kaiowa ra-mbale

kandeu kai la Keu ede, de kuip, waarin K. gewoonlijk gebaad werd (55.5).

Mbui moet door ons met »nog" worden weergegeven (vgl. Bal, buwin,

idem). In de gewone taal wordt het steeds door pu (vgl. § 270) gevolgd.

In het Bim. is het een werkwoord en kan ook zelfstandig optreden met

de heteekenis »nog aanwezig zijn", bijv. sdhe mambui-pu ede, de buffels, die

er nog zijn, de nog overige buffels (29.29). Gewoonlijk echter wordt het

gevolgd dooreene verbaal subst., waarmede het dan eene bezittelijke samenstelling

vormt, zoodat in finiete zinnen de verkorte pers. voornw. voor mbui geplaatst

worden. Voorb. mu-mbui-pu nggdhi nljihi-mu, gij spreekt nog juist (98.18);

indo kapo kali ede na-mbui ntene-pu lao ngdro rero-n di ade kola ede, de

opperpriester nu ging toch nog her- en derwaarts in den vijver (55.41).

Gaat de agens van hel verbale subst. vooraf, dan kan het verkorte voornw.

verzwegen worden; ade lamada ake mbui-pu loi-na, mijn hart is nog klein

(68.40). In een zin als: maai ake mbui-pu kawdra-mu-ro raa-sake-mu, herinnert

gij u nu nog, wat gij afgesproken hebt? (56.2) is mbui-pu als een verbaal

subst. te beschouwen, vgl. § 241. Pu blijft dus ook bij de substantief-

constructie; een ander voorbeeld is: ba supu mbui-pu wdra-na wei sangadji

masupu ede di ade kapa, dewijl de vrouw van den zieken vorst nog op het

schip was (59.50, vgl. 66.55, 75.20). Daarentegen vervalt pu, als sa (indien)

te bezigen is: ta-mbui-sa mori madra duniya, indien wij nog hier op aarde

leven (XIII).

Eene constructie als in : pidu mpuru mbaa mbui-na malji ro

kadori kadami-ta, na zeventig jaren hebben wij nog een zoeten

smaak (95.20—21) waarin mbui zonder pu voorkomt en als verbaal subst.

met den genitief van het pers. voornw. achteraangehecht, behoort tot de

minder gewone taal.

Met de ontkenning is nooit mbui, maar pu alleen te bezigen, vgl. § 270.

Nekeka, ook wel nekêk uitgesproken (wat doet veronderstellen, dat het

bestaat uit neke en ka), wordt verklaard door: di blakang,nanti. Het schijnt

op eene verre toekomst te duiden, bijv. da ndai marongga-ku nekeka ela ro

doü nahu, enz., dat wat later niet lot mijn volk moge komen, is, enz. (97.55)

;

meestal duidt het bepaaldelijk «hiernamaals" aan en zoo wordt het ook

gebezigd na subst., bijv. dei ahera nekeka, in het toekomstige leven hiernamaals

(85.12); dei rasa ahera nekeka, in het land van hiernamaals (92.22); dei ade

afi naraka nekeka, in het helsche vuur hiernamaals (87.27).

Nddra, steeds met sa of si verbonden, wat gewoonlijk tot s verkort wordt,

vgl. § 270, ziet op eene nabijzijnde toekomst. Meestal wordt het gevolgd door

een woord, dat een bepaalden tijd aanduidt : nddra-s wakalu loho, aanstaanden

middag, van middag (50.56) ; nddra-s sambiya (of nddra sambiya), van avond

(29.1); nddra-s sangadi (of nddra sangadi) vannacht (25.6). (Het omgekeerde

is : aka-n wakatu loho, gepasseerden middag., enz.). Ook wordt nddra-s
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wel na een subst. gebezigd : kapanlja nddra-s ede, de kapantja (de feestviering

bij het roodverwen der nagels), welke aanstonds zal plaats hebben (25.14).

Ntaa, vervolgens, daarop, steeds vooraan in den zin, vgl. 14.22. v. o, 15.2.

Ntika, plotseling, op eens : na-tjila-ku, ntika na-rongga wdra mpara djdra,

hij dacht of wenschte bij zich zelven (het Mal. tjinta) en plotseling was er

een paard (74.29); na-neé-ra lao sanawa di wombo hadju ede. Ntika na-èda-du

sa-buwa ana doü siwe. enz., hij wilde gaan rusten onder dien boom. Op eens

zag hij een meisje, enz. (67.12— 13); wdra upa nat, lima nai ndede-na ede,

ede ntika raka ba supu mandake ake, vier of vijf dagen was het alzoo, toen

(ik) op eens deze ziekte kreeg (61.4). Behalve door de substantief-constructie,

kan de nadruk op ntika ook uitgedrukt worden door verdubbeling; na-waü-ra

made mena doü maralao, nlika-ntika na-mböo mpa di sarei la Dadju, alle

lieden die gegaan zijn, zijn dood, plotseling vielen zij neer op het erf van

Dadju (19.31).

Voorts wordt ntika gebezigd geheel en al gelijk ede-ra. In de eerste plaats

in de beleekenis van «toen, daarop, vervolgens". Het onderscheidt zich van

ede-ra alleen daarin, dat het steeds door een finiet werkwoord gevolgd wordt,

terwijl ook nog, evenals na rnakento mpara ba ede, een nevenzin of absolutivum

tusschen ntika en den hoofdzin kan geplaatst worden : ntika, wati-p sabune,

na-rongga dja-ra ama-n watu doro, daarop, niet lang daarna, kwam ook de

vader van het gebergte (17.18); ede-ra sarere-kai ba ruma-ia, ntika na-iyu

mpudu na-waü-ra kola, daarop streek de vorst met zijne hand (langs zijne

wenkbrauwen) en toen voelde hij, dat hij kaal was (49.33); rnakento mpara

ba ede, wdra duwa nai, tolu nai hela-na, ntika na-nggdhi wdli mpara ana ba

voai madiwoha, twee of drie dagen daarna, [toen] sprak de middelste zoon

van de oude vrouw (27.35); ntika, wakatu subu, na-rai wento kaipi-ra weki-na,

vervolgens, tegen den tijd van het ochtendgebed, spande hij zich ijlings zoo

veel mogelijk in (36.7).

Vooral wordt ntika gebezigd aan het begin van nevenzinnen als conjunctie,

de daarop volgende hoofdzin wordt dan dikwijls door ede-ra of eveneens

door ntika ingeleid : ntika na-èda mpudu kaleya-leya-na afi, ede-ra

lao raka kai-na, toen hij het opflikkeren van het vuur zag, ging

hij er heen (34.11— 12); ntika na-èda-du ba ruma-t bitjdra sa-buwa doü siwe

mataho weki-n, ede-ra kananu kai ade-na, enz., toen de rijksbestierder eene

schoone vrouw zag, dacht hij, enz. (56.27 en 28) ; ntika na-ringaku ba ruma-ta

lampa rawi-na ede-ra mbeï kai-na parenla, enz., toen de vorst van

hun gedrag hoorde, gaf hij bevel, enz. (60.7 en 8. Natuurlijk kan

ede-ra ook verzwegen worden, bijv. ntika na-èda mpudu timba manusiya,

nggdhi kai ba ina-na enz., toen de moeder een lijk van een mensch zag,

zeide zij, enz. 32.30 en 31); ntika na-èda mpara pdhu öha mandede ede,

ntika na-kananu mpa ba ade-na, enz., toen hij zag, dat de rijst zoodanig was,

dacht hij bij zich zelven, enz. (28.17).
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Peya ziet op de toekomst. Oorspronkelijk schijnt het op eene nabij zijnde

toekomst te duiden, bijv. in peya sa-doü-na (zie onder doü), in welke beteekenis

peya afzonderlijk ook in gebruik is, bijv, nde pala ta-ai-na dja pana-pana ipi

lalo, peya nonö waü kahawa, maar wees niet al te ongeduldig, aanstonds

(wacht even), drink eerst wat koffie (47.9). Ook wanneer peya vooraanstaat

en er een Gniet werkwoord op volgt (en ook soms, wanneer een met nadruk

vooropgeplaatst subject het eerstvolgende woord is), kan het door «aanstonds",

enz. worden weergegeven: peya, na-waü sara maru wai, ampo ta-neè-ku,

straks, als de oude vrouw is gaan slapen, laat ons dan naar boven gaan

(39.14); taho pöda weki-na sai-mu di uma, peya ku-kau mpa mbako, gij moest

maar even in mijn huis aangaan, zoo meteen zal ik (de rijst) laten kooken

(42.25—26) ; peya nahu makandadi weki-ku mbeè, ede mpara dula-na, na-lao

kandadi weki-na mbeè, aanstonds zal ik mij in een bok veranderen; daarop

keerden zij huiswaarts en veranderde hij zich in een bok (54.20). Gewoonlijk

wordt het echter in een onbepaald toekomenden tijd gebezigd en kan door

ons alleen weergegeven worden door het werkwoord in het futurum te

bezigen, het staat dan steeds achteraan zoo er een finiet werkwoord in den

zin is, in andere gevallen vooraan : ta-ngupa-ku mpa doü siwe makalai, na-landa

wdli-ku nggömi peya, gij moet maar eene andere vrouw zoeken, (anders)

zullen zij u wederom verkoopen (27.25 en 36); kahengge-pu weki-mu, na-

kapöro-ra peya rahi-mu labo nggömi, doe alsof gij de koorts hebt, dan zal

uw man boos op u worden (51.20

—

21); peya nahu mambeï-mu sintji inta,

ik zal u een diamanten ring schenken (48.15); peya di ai wakatu kalei ba

ita ede, lamada makau-na, enz., wanneer gij onderricht zult geven, (dan) zal

ik bevelen, enz. (72.23).

Peya ede is gelijk aan peya: ai-na nggdhi kanae-nae lalo-mu, na-bola doü

manlau uma peya ede, spreek niet al te luid, (zoodat) de heer van het huis

zal wakker worden, (33.41— 42).

Peya-sa ede (vgl. § WO) = peya ede (86.15, 87.35).

Sangi of sangi-sangi, steeds, altijd. Het staat vooraan als praedicaat en

wordt gevolgd door een verbaal subst., maar neemt nooit den vorm van een

werkwoord aan. Fdsiq aö-na sangi-sangi turu karawi, fdsiq wil zeggen:

steeds slecht handelen (89.8). Ook wordt het verbaal subst. wel door ba

ingeleid, men vergelijke de constructie taho-ra ba § 236: sangge-sangge

sara sambeya-na sangi-sangi ba wii, zoo dikwijls als hij bidt,

houdt hij steeds op (85.18); sangge-sangge sara zakdt-na ede, sangi-sangi

mpa ba tjili, zoo dikwijls als hij de zakat opbrengt, verbergt hij steeds

maar (wat, 85.20). Andere voorbeelden van het gebruik van sangi zijn:

waü wdra-na rawi-na makalai sangi kateï doü mpa, hij had niets anders

te doen, dan maar steeds de menschen te onderrichten (50.2); wati wdra-na

rawi-na makalai sangi lao kaiha rero weya wei ro ana doü, hij deed niets

anders, dan steeds overal de vrouwen en dochters der bewoners schenden
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(55.10). In zinnen als: indo kapo mandai ijaü-na ngaha tolu tnbuwa ede

sangi-sangi mpa mbeè, dat nu, wat deze drie steeds maar begeeren te eten

zijn geiten (97.57—58); kanggdri kai-mu mori-mu sangi-sangi nfau doü, dat

waarmede gij uw leven steeds levendig (vroolijk maakt) zijn de goederen

van anderen (85.25), is sangi-sangi grammaticaal praedicaat, resp. van mbeè

en ntau, maar behoort naar den zin bij het voorafgaande verbale woord.

Deze zinnen leveren tevens een voorbeeld, hoe zulke woorden, die steeds

als praedicaat optreden, worden geconstrueerd, wanneer daarmede tevens

samengaat de constructie met het met nadruk vooropgeplaatste subsi,

met ndai.

De oorspronkelijke beteekenis van sangi is waarschijnlijk : dagelijks, vgl. § 20.

Saramba, vgl. § 202, wordt ook als bijwoord gebezigd in den zin van

»voor het eerst", het staat dan voor en in samenstelling met het bepaalde

woord, bijv. di ai saramba ntuu kai ba oi bè-bè-n mpara sarumbu, op het

tijdstip, dat het water welk gedeelte van het lichaam ook, voor het eerst

aanraakt, (10.17).

Ulu, vgl. § 265, eerst vooraf, te voren, wordt geplaatst na en in samen-

stelling met het bepaalde woord : ndai-ndai kèse-ku malao ulu, ik alleen ga

eerst (vooraf) (76.4 en 5); bune sanlika pdhu ra-weli ulu-n ede, gelijk de

soorten, welke hij te voren gekocht had (45.54). Ook wordt het wel met

het synonieme waü (zie beneden) verbonden : paki ulu waü-ku au-du mandako

dei weki, verwijder eerst al wat aan het lichaam kleeft (95.2. v. o.). Valt

de nadruk op ulu, dan treedt het als praedicaat op: ulu waü kakai-mu doü,

zend eerst iemand als afgezant! (15.10); waü-ra ulu waü ra-tarima ba ndai-ta

sa-mena-mena-na ruu-ta, geheel te voren (van den beginne af) hebben wij

ontvangen (z. v. a. is voor ons bestemd) ons lot (58.57).

Voorts wordt van ulu de bijwoordelijke uitdrukking di maulu-n gevormd:

ompu marakantjoki-na di maulu-n, de oude man, die hem vroeger mishandeld

had (75.25); dri-mu ede di maulu-n parenta ro kuwasa nahu, wat uwe jongere

zuster betreft, te voren (stond zij onder) mijn bevel en in mijne macht

(45.50); di mauluulu-na mbeè ndai ngaha ba maija, oudtijds werd een bok

door een tijger gegeten (57.51).

Wakatu (Arb. waqtu) wordt dikwijls in verbinding met ai gebezigd (vgl.

boven), doch ook afzonderlijk, bijv. wakatu ede (49.5) = (di) ai ede; wdra

sa-buwa wakatu, op zekeren tijd (24.8) = wdra ai sa-nai.

Walt, eigenlijk: weder, wederom, nogmaals (vgl. mbali) en van daar: ook

nog, bovendien, wijders, ook, nog. Het staat na het bepaalde woord en

gewoonlijk in samenstelling daarmede, zoo dit een verbaal woord is of een

woord, dat steeds als praedicaat optreedt (als bijv. bakai). Somtijds wordt

het nog eens herhaald na een op het werkwoord volgend subst.. Voorb.

makento mpara ba ede, lampa wdli kai-na di sa-buwa rasa, na-luu wdli-ra

di ade amba, na-weli wdli-ra pdhu bune sanlika pdhu ra-nuntu aka-n ede, ro
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na-èda wdli-ra angi labo sa-buwa ompu wdli, enz., daarna ging hij wederom

op weg naar eene stad, (daar) ging hij wederom naar de markt, (en)

kocht hij wederom de soorten, gelijk de zoo even vermelde, en ontmoette

hij wederom een ouden man, enz., (45.24, 25 en 26) ; ede-ra lao weha wdli

kai-na mundu sa-kula nae wdli, daarop ging zij wederom eene groote mand

melaties halen (72.26); nggdra na-mai wdli-sa di sigi djumaa makento, kau-pu

mai dra nahu, als zij den volgenden Vrijdag weer in de moskee komt, laat

haar dan hij mij komen (56.56); na-wii wdli-ra di ade padjo-na, hij legde

(het kind) weer in de wieg (55.7) ; na-nuntu mena kai-du sa-mena-na lampa

rawi ina ro ama-na ro na-nunlu wdli-du ndawi-na sa-buwa rasa, hij verhaalde

haar de lotgevallen hunner ouders en hij verhaalde ook nog, dat hij eene

slad had geslicht (77.27—28); sunnat wdli èse mai ba tjihu, het is ook nog

sunnal (de armen te wasschen) boven den elleboog (11.15) ; ku-dödo wdli weya-ku

ndru wdli mori-na, ndende wdli umu(r)-na, wij vragen (bidden) ook nog

(wijders, voorls) voor hem, dat zijn leven lang zij (16.16 en 17); au-au

wdli kombi raa-dosa ro durhaka-mu wdli, wal daarenboven ook uwe zonden

en ongehoorzaamheid geweest zijn (85.15); ana bidiyaddri wdli ndai mabini

mena-na, hoeri's zijn het! daarenboven, die alles vullen (91.55); lao sodi wdli

weya-pu lamada ana'wai aka, ga ook voor mij de dochter van gindsche vrouw

vragen (28.9) ; lamada maraho X tempo pidu nat wdli, ik vraag uitstel, nog

zeven dagen (ik vraag nog zeven dagen uitstel, 76.2); sa-ori wdli, eene zaak

nog = voorts, verder (bijv. 15.7); na-rada wdli-ku afi, zij (de hitte der

schaamle) overtreft nog (die van) het vuur (85.17).

Mandcde wdli en mandinga-ndinga wdli, vgl. § 279. Wanneer wdli behoort

bij een werkwoord, dat in subslantief-vorm staat, afhangend van een voor-

afgaand werkwoord, wordt het soms bij het eerste gevoegd: mu-lowa wdli-ku

kanljèko, gij kunt het wederom krom maken (85.51, vgl. ibid. reg. 55).

Waü komt bijna alleen in samenstelling voor, zoowel na verbale woorden

als na subst.. Wel wordt (16.9. v. o.)] marawaü, in beteekenis gelijk maulu

of maraulu, aangetroffen, in de tegenwoordige gewone taal echter pleegt het

woord niet zoo gebruikt te worden.

De meest voorkomende beteekenis van waü is: »eerst, te voren", het wordt

dan ook wel met ulu verbonden (zie boven) : la-nika bali waü, ede ampo

ta-lowa ngilu ro pohu angi, laat ons eerst het nika bali volbrengen, dan kunnen

wij elkander kussen en omhelzen (41.24); peya sa-doü-na, ku-lao nggeè ada

waü labo raio, wacht even, laat ik er eerst den prins kennis van geven

(25.13— 14); taho-ra ba kaambi waü-ta sa-mena-na marakani lewa kai-ta, wij

moeten maar te voren al ons oorlogsgeraad in gereedheid brengen (77.20).

Deze beteekenis is ook aan waü toe te kennen in de uitdrukkingen: watu

lampuu waü-na, van het eerste begin (bijv. 74.2) ; di loi waü-na, van haar

eerste klein zijn, van haar vroegste jeugd (66.12); walu ai masidi waü, van

den eersten (d. i. vroegen) ochtend (67.11).
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Voorts heeft waü de beteeken is van »van vroeger af, van oudsher" en

vandaar «steeds" (vgl. het Mal. en Mak. memang), bijv. sdra waü-na (ndede

waü-ku sdra-na, 54.19. v. o.) doü móne labo doü siwe, het (aldus) is van

oudsher (of steeds) de gewoonte van mannen en vrouwen (26.3. v. o,); qidam

aö-na wdra waü-na Allah, qidam beteekent: het steeds beslaan hebben van

God (6.10. v. o.); sintji ede sinlji ra-kant waü-na, dezen ring had hij steeds

gedragen (72.33). Uit deze beteekenis is het gebruik van waü in de volgende

uitdrukkingen te verklaren: kuru besi malabo kunlji waü-na, eene ijzeren kooi

met het slot (of den sleutel), die er sleeds bij is, (den bijbehoorenden sleutel,

46.20—21); djdra labo doü manente waü-na, een paard met de bijbehoorende

lieden, welke het vasthouden (74.30). Hier is dus waü, in tegenstelling met

het voorafgaande voorbeeld, adverbiaal bij het verbale woord gevoegd, zoo ook

in : na-tjuwa-tjuwa wdra mena waü labo tjoma-na kabaya ede, elk dezer

kabaya's heeft de bijbehoorende speld (48.19— 20); ndadi töpo-ra rasamaniki

waü labo sa-mena-na marakani sangadji kai, moge eene stad ontslaan, geheel

voorzien van de bijbehoorende vorstelijke uitrusting (77.9).

Ook kan waü de beteekenis van «stellig" hebben (vgl. Mal. Mak. memang):

ku-kapöro waü-ni, bune-lji da kapöro kai-ku labo mbeï-mu höba kim, ik ben

stellig boos, hoe zou ik niet boos zijn, dewijl gij zemelen te eten geeft

(27.27); waü disa-ku horu ba nahu, mai ka-ra ndede-na nfjdra waü ndai-mu

nggömi, ik durf u niet te helpen, want gij zelve hebt inderdaad schuld

(37.2); taho-ra lao waü-mu maai-nai-n ake-ake waü, gij moest nu maar «op

den dag van heden stellig" (dezen zelfden dag) gaan (46.13 en 14. Omtrent

het gebruik van het eerste waü is te vergelijken, dat van hel Mal. dahulu,

in zinnen als: pulang-lah dahulu; bij het tweede is te vergelijken het Mak.

iya memang andjo allowa, dienzelfden dag) ; ruu nae pöda-ta ita döhö ake

maraka masa-ngganga pidu dompo waü, wij hebben een zeer groot geluk,

dat wij. «goud stellig zeven stukken" (wel zeven stukken, niet minder dan

zeven stukken goud) gevonden hebben (62.32—33): doü mampöso barakamate

duwa mbuwa waü, iemand, die wel twee steenpuisten heeft (32.16).

Aanm. Het gebruik van waü stemt vrij wel overeen met dat van memang in het Mak. en Mal.,

van memang in het Bug., doch wordt het ook wel gebezigd, waar deze talen respectievelijk

ri-olo of dahulu zouden gebruiken. Vormelijk zoude het woord kunnen beantwoorden aan

het 0. Jav. wahu (N. Jav. wau, mau) en dus oorspronkelijk één met mbou zijn. Weliswaar

wijkt het gebruik sterk af; doch is op te merken, dat ééne der beteeken issen, waarin memang
gebezigd wordt, nam., «vroeger, te voren" ook die van het Jav. wahu is. Voorts is te

vergelijken het Bal. malu, eerst, vooraf, dat ook een onregelmatige vorm van hetzelfde woord

zou kunnen zijn.

Een ander waü (althans voor de tegenwoordige taal) komt voor in de

uitdrukking: waü ba ede, waü ede en gewoonlijk waü mpara ba ede, geheel

en al gelijk aan: makenlo mpara ba ede, bijv. waü mpara ba ede, na-mbeï-du

loi, daarna gaf hij het geneesmiddel (61.17). Eveneens geldt hetgeen boven

over de constructie en het gebruik van makento mpara ba ede is opgemerkt;
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bijv. waü mmra ede, ede-ra lao kai-na ao ruma-t bitjdra, daarna ging zij den

rijksbestierder tegemoet (47.26).

Waü-sa, vgl. § 77. Vgl. ook de Aanm. na % 85.

Wunga duidt aan, dat eene handeling of toestand voortduurt tegelijk met

eene andere en is door ons met «juist bezig zijn, juist" of ook «terwijl"

weder te geven: ede-ra lao ngupa kai-na la Mpdno, pala la Mpdno wunga

mbadju-na mubu, daarop ging hij Mp. opzoeken, deze nu was juist bezig

met meel te stampen (was juist aan het meel stampen, 17.23— 24); wei-n

na-ivunga nggdna toi-n, zijne vrouw was juist jongkraams (24.9); doü wunga

sampela mena-na, lieden, die allen juist volwassen waren (74.30); na-linti

ro ngango-ra doü maliyo-na ana doü siwe mataho weki-na ra-raka ba ruma-la

wunga nenti-na nasi di ade wuba ede, het volk geraakte in opschudding, toen

het 't schoone meisje zag, dat de vorst in het woud gevonden had, terwijl

zij een vogel in de hand hield (67.19—20, vgl. 71.22); wunga kidi-na, na-mai-ra

peti ede, terwijl hij stond, kwam de kist aan. Dikwijls wordt het woord

ook na èda (zien) gebezigd: nlika na-èda-du Mayang-Mangure wunga mbisa-na,

ede-ra weha kai, enz., toen hij M. M. in eene flauwte zag liggen, nam hij,

enz. (73.41). Steeds wordt wunga gevolgd door een verbaal subst., gewoonlijk

neemt het noch 't prefix ma noch een voorgevoegd verkort pers. voornw. aan.

Noemende bijwoorden van tijd zijn o. a. awi-na of awi-n (vgl. § 211),

gisteren ; nai-sa, nai-si of nai-s, morgen (nai-s sidi of nai sidi, morgenochtend

;

nai-s sambia, nai sambia, morgenavond; nai-s sangadi, nai sangadi, morgennacht);

didi-na of didi-n, eergisteren; didi-sa, didi-si of didi-s, overmorgen; sambia,

's avonds; sangadi, 's nachts; sidi-sidi, vroeg in den morgen; ai mangadi ai

marai, dag en nacht (68.7, 88.18); enz.

§ 265. Eenige andere bijwoorden zijn nog:

ba bau (ba au, ba bau supu-na ook au of au supu-na), waarom ? vgl. § 124

en § 272. Het wordt voor zooverre mij bekend is, alleen in directe vragen

gebezigd, in indirecte bezigt men: asa(l), vgl. § 124. «Daarom" wordt

uitgedrukt door: asa(l), asa(l)-na of ede asa(l), ede asa(l)-na, vgl. § 124 en

zie ook : kapo ake, kapo ede (onder kapo, § 281) en ndadi (<§ 282).

Kombi, misschien, wellicht. Kombi kan zoowel voorop als achter het

praedicaat geplaatst worden : kombi na-ringu-ku doü ede (43.8) ; na-ringu

kombi doü de (44.5), misschien is die man gek; kombi ta-kapöro labo lamada,

zijt gij soms boos op mij? (29.21); wdra dja kombi ana ita, hebt gij wellicht

kinderen (42.24).

Kombi'kombi, dat steeds vooraan geplaatst wordt, heeft eigenlijk geheel

en al dezelfde beteekenis, bijv. nggdra ku-maru-sa awa fuu mangge ake,

kombi-kombi wdra doü mamai batu-ku, tantu na-raka-ku nahu, als ik onder

die tamarinde ga slapen en wellicht iemand mij achterna komt, zal hij mij

zeker vinden (40.40, vgl. 41.8). Vooral evenwel wordt het zoo gebezigd,

dat wij het weergeven kunnen door «of misschien" of «het is mogelijk dat,
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in de hoop of uit vrees dat misschien; waarschijnlijk", enz. Voorb. na-lao

lampa rero-ra di kengge tnöti, kombi-kombi wdra kapa masai di nisa ede, zij

ging langs het strand heen en weder wandelen, of er wellicht (in de hoop,

dat wellicht) een schip bij het eiland zou aanleggen (66.15); na-tjuwa-tjuwa

lao wdli-ra di amba. kombi-kombi wdra doü makasi ade, beiden gingen wederom

naar de markt, in de hoop dat er wellicht een medelijdend mensch was

(62.5); kombi-kombi wati wdra kasi ade-na labo lamada ndai kali, het is te

vreezen, dat de opperpriester geen medelijden met mij heeft (51.22); dei a[%

naraka puru kai sikasa; kombi-kombi wati mpada ndai malosa, in het helsche

vuur worden zij geroosterd tot straf, wellicht zullen zij er in het geheel

niet uitgaan (of: het is te vreezen, dat, enz., 105.29—50); kombi-kombi doü

ede na-ntjihi, wellicht hebben die menschen gelijk (het is mogelijk dat, enz.,

106.4); kombi-kombi doü makawe ita ade doü mararaka ba lalehe, waarschijnlijk

zijn zij, die ons toewuiven, lieden, die een ongeluk gekregen hebben (70.8).

Ook het niet herhaalde kombi kan op deze wijze gebezigd worden: na-lampa-sï

di hawo hadju, na-hengga-ku padju-na, kombi wdra sawa, enz., als hij in de

schaduw der boomen ging, stak hij zijn zonnescherm op, uit vrees, dat er

wellicht eene slang was, enz. (44.11— 12, vgl. ibid. reg. 14). Kombi-ni (vgl.

§ 270) wordt op zichzelf staande gebezigd in den zin van »het kan wel

zijn, het is mogelijk" (52.1).

Kombi kombi, wellicht wellicht, d. i. of of,

hetzij hetzij, of in ontkennende zinnen: noch noch. Voorb.

nai-s kombi, didi-s kombi, ampo ede ta-waa wdli-ku saninu makalai «breng

morgen misschien, overmorgen misschien" (breng morgen of overmorgen) weder

een anderen bril mede (73.21 en 22); taho-pu lao-mu landa nahu ake sa-mpuru

kombi duwa mpuru kombi, gij moest mij maar gaan yerkoopen voor tien of

twintig (rijksdaalders, 40.2—3); wati-du wdra èda-na nggdhi-na kombi rawi-na

kombi mantjdra, zij bemerkten geen woord noch daad meer van hem, die

verkeerd was (54.11— 12); nggdra na-mpöka ro na-nljuwu kombi, indien hij,

hetzij (een arm of been) breekt, hetzij gewond wordt (14.20. v. o.). Omtrent

dit laatste voorbeeld is ten eerste op te merken, dat kombi éénmaal verzwegen

is, dit heeft wel meer plaats, bijv. rawi-na kombi ro raa-nggdhi, hetzij (door)

daad of woord (106.3) ; bè-bè-na mpara pdhu supu, mbaa kombi, welk de

soort ook zij der inwendige of uitwendige ziekte (I.).

Voorts ontbreekt na mpöka en ntjuwu het nadrukswoord sa, dat anders

altijd voorkomt als een zin met nggdra aanvangt. Vergelijkt men hierbij

:

na-salaka mpowa-ku kombi, na-marakani-ku kombi (zie § 257) met het

nadrukswoord ku, alsmede eene Jav. uitdrukking als: lanangd wadona, dan

zal het weglaten van sa wel daaraan toe te schrijven zijn, dat hier de

conjunctief gebezigd is.

Ook bij kombi, in de beteekenis van «misschien", vindt men boven den

vorm wati ndai gebezigd, wat bepaaldelijk den conjunctief aanduidt; al de
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overige plaatsen in de teksten, waar het bij een finiet werkwoord gebezigd

wordt, zijn van dien aard, dat het nadrukswoord of het ontbreken daarvan

niet beslist een conjunctief of indicatief aanduidt, vgl. § 233, Op te merken

is echter, dat men in ontkennende zinnen, in de gewone taal, eenvoudig

walt met hel verbale subsi, bezigt. Een conjunctief van het perf. bestaat

in het Bim. niet; staat het werkwoord dus in dien tijd, dan heeft het gebruik

van kombi volstrekt geen invloed, een voorbeeld is te vinden op 70.60.

Wanneer wij kombi kombi door »hetzij hetzij" moeten

vertalen, dan nemen de eigenlijke subst. den vorm van een werkwoord aan,

vgl. § 257.

Voorts wordt kombi nog in den zin van het Mal. garangan gebezigd na

au en ba bau : au kombi rawi ita ruma-ku ake, wat doet u toch ? (54.32)

;

habar au kombi mai kai-na tjina-ku, welk nieuws is het, waarvoor mijn

vriend komt? (62.37); wdra talima ra-waa-n labo au wdli kombi di ode sontjo.

hij had een granaatappel bij zich en nog het een of ander in een peperhuisje

(23.19, au voor au-du; vgl. 26.2); ba bau dja kombi waü-ra kola kai-na gendi

mada-ta sa-bae, waarom (hoe) toch is uwe ééne wenkbrauw ook kaal

afgeschoren (49.32). Ook wordt het, vrijwel overtollig, gebezigd in uitdruk-

kingen als: pila-pila mbuwa kombi (57.39) of sabune-bune kombi, hoeveel

ook (40.13).

Köne, zelfs (vgl. het Bug. kenneng), staat voor het woord waarop nadruk

gelegd wordt: na-waü-ra nira kalau tada mena köne langi, hij (de tuin) is

geheel kaal, zoodat zelfs de hemel geheel zichtbaar is (30.35, tada langi is

op te vatten als eene bezittelijke samenstelling, wederom in samenstelling

gebracht met kalau)', na-waü-ra mbia köne saninu, (zoodat) zelfs haar bril

gebroken was (brak, 73.18); watt köne tambdri-mbari-na, zij wendden zich

zelfs in het geheel niet om (41.36); labo del oi wali raka-na köne tatuu,

terwijl de diepte van het water zelfs niet de knieën bereikt, (terwijl het

water niet zoo diep is, dat het maar tot de knieën reikt, 53.32); köne nahu

ku-lösa sama-sama labo nggömi döho, zelfs ik zal dan met ulieden te zamen

uit (het land) gaan (55.21); köne ompu na-nee bisa ai, zelfs de

oude man wilde het touw breken (19.21). Het wordt zeer veelvuldig

gebezigd voor met sa (één) samengestelde woorden als eene ontkenning

voorafgaat, om den nadruk op één te leggen, bijv. [sera) daa mawdra mpori

köne sa-lela, don wadu köne sa-nggini, (eene vlakte) zonder één grassprietje,

zonder één steentje (97.4 en 5); wati-du wdra-na köne sa-mpuu fuu hadju,

er is niet één boom meer (30.36—37) ; ai köne-na daa hina-na köne sa-lela

honggo, laat het (water) niet één haar niet raken (laat het water vooral elk

haartje raken, 10.18, het tweemaal bezigen en in samenstelling brengen van

köne, gelijk hier, is niet gewoon).

Staat köne vóóraan, dan wordt er somtijds pu achtergevoegd: köne-pu

djdra na-waü-ra möda wdli, zelfs het paard was ook nog verdwenen (26.22,
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zoo ook 37.15, 38.8). Ook kan het volgende subst. of voornw. nog ingeleid

worden door bune santika (vgl. § 283) : Icöne bune sanlika djdra nahu ede na-raho

wdli-ku wii ba ina ro wai nggömi, zelfs mijn paard hebben uwe moeder en

grootmoeder mij verzocht achter Ie laten (26.27, vgl. 47.5, 48.28, enz.).

Vooraangeplaatst kan köne ook den zin hebben van «zelfs al, al is het ook,

hoewel" : mu-luru rase-ra, köne daa na-raso, gij steekt (iets) maar in den

mond, zelfs al is het ook niet rein (98.27) ; köne na-ou-ou-ku ba rahi-mu,

ai-na kadee, al roept uw man ook herhaaldelijk, luister er niet naar (51.20);

ndonta-ra raho-ta labo ruma. köne labo doü di ade rasa, enz., laat staan, dat

vfij het aan den vorst zouden vragen, al ware het ook aan de bewoners van

hel land, enz. (62.13); nggdra pili sara köne sa-mpuru gödo-ku, wali lösa-na,

indien het duiten zijn (wat duiten betreft), al zijn er tien pakhuizen (vol

van), er wordt toch niet van opgebracht (nam. de zakat, 9.1. v. o.); sa-mena-na

doü mafdsig maringu tjingi-ljanga, köne na-ringa-ku ba fiko-na, pala ade-na

siya mampinga, köne na-èda-ku ba mada-na, ade-na pala mambuda sanganga,

de goddeloozen zijn geheel verdwaasd, hoewel zij met hunne ooren hooren,

is hun hart toch doof, hoewel zij met hunne oogen zien, is hun hart toch

stekeblind (86.9 en 10).

In deze laatste beteekenis worden dikwijls na köne, de woorden pöda mpowa

(werkelijk maar) gevoegd : wali-du dula-na, köne pöda mpowa na-dula,

ku-hade nlene-ku ba nahu, hij keert niet meer terug (en) al keert hij ook

terug, dan dood ik hem toch (48.9) ; köne pöda mpowa na-hade-ku

ba ruma-ta, sura waü, enz., al doodt (ons) dé vorst ook, zoo maar eerst, enz.

(60.16); ai-na lao-mu mpanga, köne pöda mpowa ua sa-tia raa-weha-mu,

ede mpanga-ku ngdra-na, ga niet stelen, al hebt gij ook maar een

halven pinang genomen, dan heet (is) dit diefstal (50.4); köne pöda

mpowa lamada ada doü masampuru ruma, hoewel ik eene slavin ben, die

tien meesters gehad heeft (17.26 en 27).

Wanneer konè pöda mpowa of köne alleen in dezelfde beteekenis voor een

finiet werkwoord staat, komen de transitieve werkwoorden overal in de

teksten met het nadrtikswoord ku, de intransitieven zonder nadrukswoord

voor. Waarschijnlijk wordt hier dus wederom de conjunctief gebezigd. In

ontkennende zinnen bezigt men evenwel waü met het verbale subst. bijv.

köne pöda mpowa wali waa-ta Mayang-Mangure, al neemt gij M. M. niet mede

(76.5). Ook wordt wel eens na köne een verbaal subst. gebezigd: köne pöda

mpowa wdra-na mandai nifi, al is er ook iets, dat gedroomd wordt (al wordt

er ook gedroomd (94.31); köne pöda mpowa lao luu di möti afi, al is het

ook in eene zee van vuur inüaan (45.21).

Ook kan na köne nog bune santika met volgend verbaal subst. gebezigd

worden, bijv. köne bune sanlika nlanda weya mpowa pdhu-mu, al is het ook

maar [wat betreft] uw aangezicht te zien (47.14). Op 104.31 wordt köne-po

(=pu)mpowa in dezelfde beteekenis aangetroffen.
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Labo, vgl. § 273, wordt ook als bijwoord gebezigd in den zin van «tegelijk,

tevens", meestal staat het dan in samenstelling, vgl. § 141 ; soms evenwel

ook afzonderlijk, bijv. waa-pu labo saninu mada-ta, breng tevens uw bril

mede (72.7).

Mena, geeft na en in samenstelling met een werkwoord van intransitieve

beteekenis te kennen, wat wij uitdrukken door » alle" of «alles" tot subject

te maken of wel bij het subject te voegen : na-ntau eli mena-ra, alles gaf

geluid (77.15); na-waü-ra nggèle mena, alles was vuil (53.24); na-ndede mena

nami siwe, zoo zijn wij vrouwen allen (32.19); nemba mena lamada ada-ta,

het maken van een sëmbah (de eerbiedige groeten) van ons allen, uwe

onderdanen (16.5), Dikwijls moeten wij het eenvoudig weergeven door het

meervoud, hetzij dit ook bij het subject uitgedrukt wordt, als bijv. ndadi

na-mabu mena-ra sa-mena-na binata, zoodat alle (of de) dieren vielen (69.5)

;

hetzij niet, als bijv. na-linli ro ngango mena-ra doü, de lieden maakten

opschudding (67.19); na-waü-ra èda rai mena doü mpanga ede, (toen) zij

gezien had dat de dieven gevlucht waren (41.38); zie voorts § 229 en § 207.

Staat het na en in samenstelling met een transitief werkwoord, dan heeft

het betrekking op het rechtstreeksche object. Is het object niet uitgedrukt,

dan moeten wij mena weergeven door «alles, allen, hen allen"; na-lao waa

mena-du di kengge möti, hij bracht alles naar het zeestrand (69.38—39);

ede-ra hanla kai-na tare malabo tonggo ro pingga, loö bate mena kai ba rido-n,

daarop nam de schoonzoon de schalen benevens de deksels en borden op en

vervolgens smeet hij ze alle neer (27.22—23); na-nuntu mena-ku watu tampuu-n

saraka tjumpu-kai-na, zij verhaalde alles van het begin tot het einde (25.28)

;

ku-waü-ra hori mena, ik heb ze (de herten) alle los gelaten (18.19). Wordt

het object uitgedrukt, dan moeten wij mena weergeven door er «alle" bij

te voegen of het eenvoudig in het meervoud te nemen: kamori mena waü-pu

doü maramade ake, maak eerst al deze gestorvenen (of eenvoudig: deze

gestorvenen) weder levend! (19.37); taho-ra ba kamotp mena-mu marakani

madlu-dlu, gij moest maar alle fijne goederen (z. v. a. tilbare goederen)

inpakken (69.35—36). Zeer dikwijls gaat nog sa-mena-na (vgl. § 207) aan

het object vooraf: na-mbeï-du parenta makau lao ou kaböro mena sa-mena-

mena-na doü mone di ade rasa, hij gaf bevel alle mannen in het land samen

te roepen (74.7).

Het gebruik van mena is evenwel niet noodzakelijk, ook al wordt bij een

intransitief het (logisch) subject, bij een transitief het object door sa-mena-na

voorafgegaan ; voorbeelden zijn passim in de teksten te vinden. Somtijds

moeten wij mena zoowel bij een transitief als bij een intransitief werkwoord

door «geheel" wedergeven : na-waü-ra iha mena köne tembe-ku, mijn saroeng

is zelfs geheel bedorven (34.32) ; mandinga labo èda-ku sarumbu-na na-waü-ra

kèta-kèta mena, terwijl ik gezien heb, dat haar lichaam geheel en al bont

en blauw was (52.24—25); maai ake ntjai lawa-mu hengga menu-pu, zet nu
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uwe poortdeur heelemaal open! (51.17—18); faraku ra-tata mena kai masa-

ngganga, eene geheel met goud ingelegde buks (25.21). Deze wijze van het

woord te gebruiken zal wel de oorspronkelijke zijn,

Mena wordt ook gebezigd, wanneer er slechts van twee personen of zaken

sprake is (bijv. 57.41, enz.).

Eene enkele maal ziet mena ook bij een transitief werkwoord op den agens.

Hiervan geven de teksten de volgende voorbeelden : na-èda mena-du pala ndai

kali na-waü-ra lösa watu kuru best, enz., (toen) zij nu den opperpriester

zagen, die uit de ijzeren kooi gekomen was (49.20—21) ; möda kada èda

mena ba doü djdra kali mataho weki, opdat de lieden allen het mooie paard

van den opperpriester zouden zien (53.9); na-waü-ra ngèna mena neè-na kali

di uma sigi, zij hadden gewacht, dat de opperpriester naar de moskee zou

opgaan (53.20); na-nggdhi mena-ku doü maringu, zij zeiden allen, dat het

een gek was (43.30, nggdhi wordt evenwel ook in andere opzichten als een

intransitivum behandeld, hoewel zeldzaam met uitgedrukt object); matjuwa-

tjuwa ngupa mena wdra-na Allah ta'dla, allen het aanwezig zijn van God

zoekende (97.8).

Wanneer een door mena bepaald werkwoord in substantief-vorm staat,

afhangend van een voorafgaand werkwoord, dan wordt het somtijds in

samenstelling gebracht met het eerste: na-lowa-mena-ra kaaö nggdhi sura ede,

hij kon den geheelen inhoud van dien brief begrijpen (78.40) ; na-waü

mena-ra tjingi-tjangi, zij zijn allen in de war geraakt (85.28, vgl. § 81

Aanm.). Treedt een subst. als praedicaat op, dan staat mena daarachter:

inta mena, zij zijn altemaal (van) diamant (48.20); na-nggdhi-ku doü siwe

mena marasodi-na ede, zij zeide, dat zij, die haar gevraagd hebben, altemaal

vrouwen waren (45.4). Waarschijnlijk heeft ook hier samenstelling plaats,

vgl. sa-mena-mena-na raayat mena-na (79.9) en ade-na doü mena-n

(82.6. v. o) ; hoewel de functie van mena daar eenigszins anders is, dewijl

het in het eerste geval staat ter versterking, in het tweede in plaats van

sa-mena-na. Van de plaatsing van mena, zoo lai-na als praedicaat optreedt,

vindt men een voorbeeld bij het genoemde woord (§ 266).

Behalve in het onder § 268 te noemen geval, kan mena nog buiten

samenstelling voorkomen, zoo het door mpa, (zie beneden) gevolgd wordt,

bijv. imbi-ku ruu mataho ro ruu maiha raa-mamai watu Allah ta'dla mena mpa,

gelooven, dat voor- en tegenspoed allebeide van God zijn gekomen (8.11), vgl.

58.38— 39: ruu-ta mataho ro ruu-ta maiha raa-mamai mena watu Allah ta'dla.

Mpa, slechts, maar, wordt steeds achter het woord of de uitdrukking,

waarop het belrekking heeft, geplaatst, doch altijd zelfstandig Voorb. wali

wdra-na uta, ina-e, djanga peyo mpa, er waren geen visschen, moeder, slechts

boschhanen (18.6); duwa nai mpa raa-ndawi ba nahu, in slechts twee dagen

heb ik het vervaardigd (22.10); samata-mata duniya mpa ndai tjaü ro melji,

slechts de wereld wordt bemind (89.17); mu-kabantja ro sungge-ku mpa

VEBH. DAT. GEN. XLVHi. 25
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raa-nggdhi-na guru-mu, gij bespot maar wat uw leermeester gezegd heeft

(88.11. v. o.); wati tondo-na kali watu èse konlu djdra, na-hengga weyaku

mpa rante-na, de opperpriester steeg niet van het paard af, hij maakte slechts

den toom los (55.18— 19); ta-ngupa-ku mpa doü siwe makalai, gij moet maar

eene andere vrouw zoeken (27.55); ngèna mpa dri lawa ake, ndai-ku mpa

ndai malao landa weki-ku, wacht maar buiten de deur, ik zelve slechts zal

mij gaan verkoopen (40.6 en 7) ; pala sandake nloi-na rongga möda mpa kalo

nahu, zoo lang toch verdwijnen mijne pisangs zoo maar (65.42) ; ede mpara

lao kai wai maweha pöo ede. Ntika na-èda-ku mpa masa di ade pöo ede, enz.,

daarop ging de oude vrouw de bamboe halen. Toen zij zoo maar (zonder

er op verdacht te zijn) het geld in de bamboe zag (24.19—20); ntika

na-ringa-ku mpa eli genda, ede-ra tuu maka, loen hij zoo maar

(zonder er op verdacht te zijn) het geluid van de trom hoorde,

begon hij te dansen (20.15—16); wati wdra rawi-na makalai kali ede sangi

lao nente djdra mpa, de opperpriester had niets anders te doen, dan maar

steeds te gaan paardrijden (55.8—9). Evenals de woorden van deze beteekenis

in de verwante talen, wordt het dikwijls zoo gebezigd, dat het ons overtollig

voorkomt en ook moeielijk in eene vertaling kan weergegeven worden.

Overal waar het woord evenwel zijne eigenlijke kracht bewaard heeft, sluit

het steeds iets anders uit en meestal kan het ten minste begrijpelijk

gemaakt worden door het weer te geven door »maar, niets anders zijn ol

doen, dan'', bijv. parakdra ede na-möda mpa, deze zaak is maar makkelijk

(is niet anders dan makkelijk = is heel makkelijk, 51.15); makenlo mpara

ba ede nee kai-na èse uma labo tjuwa hdri linti mpa, daarna

gingen zij naar boven in huis, terwijl elk van hen — niets deed dan

lachen (of: terwijl zij beiden steeds maar lachten, 48.55—56); ede-ra weha

kai ba ompu kamdla ede labo töpa ro djagu vvdli mpa saraka mbisa-na, daarop

nam de oude man den bezoarsteen en deed maar niet anders dan hem ook

nog slaan met hand en vuist (en sloeg en stompte hem ook nog voortdurend),

totdat hij flauw viel (66.5

—

6); taho mpa of tahompa-ni, het is niet anders dan

goed, het is heel goed, (zie de teksten passim) ; mena mpa, niets anders dan

mena (zie boven), allen zonder uitzondering, geheel en al (bijv. 8.11, 9.7

en 2 v. o.); sama mpa, niet anders dan gelijk, geheel gelijk (bijv. 9.5. v. o.)

;

wati mpa, niet anders dan niet, volstrekt niet : wati mpa bune kai-na, het

doet er heelemaal niets toe, het doet heelemaal geen kwaad (12.10. v. o.)

;

wati dja mpa ndai madfa kai-ta, er is ook volstrekt niets, waardoor wij

beschaamd worden (26.5. v. o.) ; une binata nggdhi ro rawi maiha ro malaho

daa na-lowa mpa pala, (zij zijn) als dieren, slechte en goede woorden of

daden kunnen zij in 't geheel niet onderscheiden (85.58—59). Steeds wordt

mpa aangetroffen na lalo, in de beteekenis van «aanstonds" (dus lett. «niet

anders dan" doorgaande, meteen doorgaande), vgl. § 264. De beteekenis

van «meteen" is aan het woord ook toe te kennen in zinnen als: ede-ra
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hinfi kai-na lodja labo lodja mpa, daarop heeschen zij de zeilen en zeilden

meteen (20.15); ede mpara tuu maka kai ompu ede labo rebo-n mpa, toen stond

de oude man op om te dansen (toen ging de oude man dansen en tandakte

meteen (tevens, 18.55—56).

Ook kan mpa de beteekenis hebben van ons »wel" in antwoorden (vgl.

het Mal. djuga) en ook in zinnen als: na-lowa mpa öto ita, hij kan u wel

begeleiden ; kombi na-neè mpa landa, misschien wil hij het wel verkoopen,

bade-ku mpa wali ngawa-na karawi, men weet het wel, (maar) wil het niet

verrichten (10.15).

In de uitdrukkingen : ede udja mpa, siya udja mpa, ndede udja mpa (diezelfde,

dezelfde, eveneens) is mpa als synoniem met udja te beschouwen. Deze

beteekenis heeft het ook nog in mpa mpa {wdra mpa

wdra mpa), evenals — evenals = zoowel— als (bijv. (48.19), waarvoor evenwel

mpara — mpara gebruikelijker is, vgl. § 270.

De beteekenis van mpa is in vele gevallen zoo zwak, dat het niet alleen

volgens ons taaieigen niet uitgedrukt wordt, gelijk aan vele der bovenstaande

voorbeelden te zien is, maar ook in het Bim. zelf evengoed weggelaten kan worden.

In eene uitdrukking als: rakka mpa (bijv. 25.21, 26.22, enz., waarin mpa

geheel en al gelijk is aan pu (vgl. § 249 en § 270), alsook dikwijls, waar

het woord na een finiet werkwoord staat, dat niet door een ander nadruks-

woord gevolgd wordt (als na-èda mpa, 18.22; na-raka mpa, 24.25; nlika

na-nggdhi mpa, 49.28; enz.) kan moeielijk meer eene zelfstandige beteekenis

aan het woord toegekend worden en doet het alleen nog dienst als nadrukswoord

;

al laat zich wellicht nog, zeer verzwakt, de beteekenis van «meteen" opmerken.

Geheel en al is dit het geval, waar mpa met andere nadrukswoorden

verbonden wordt; (met ééne uitzondering, zie § 270), waarbij dan de vocaal

zich schikt naar die van het nadrukswoord, als : mpara, mpudu, kampada,

kumpudu, enz., vgl. § 270.

Mpada, eigenlijk : eindigen, ten einde zijn, wordt ook als bijwoord gebezigd

in den zin van «geheel en al", vandaar: mena mpdda, z. v. a. mena mpa,

alleen zonder uitzondering (19.25); wali mpada romo waü-na tuu, hij kan

werkelijk in het geheel niet opstaan (100.14); kombi-kombi wali mpada ndai

malösa, het is te vreezen, dat hij er in het geheel niet uitkomt (vgl. boven).

Mpowa, (eigenlijk : ledig, zonder inhoud), wordt gebezigd als synoniem

van mpa in de beteekenis van «slechts, alleen" en wordt daarmede ook wel

verbonden, bijv. malai-na-sa lamada ke mpowa mpa manusiya, ik alleen slechts

(ben als) mensch (hier, 68.58). Met verbale woorden wordt het, zoo het

afzonderlijk gebruikt wordt, in samenstelling gebracht: nggdra na-supu

mpowa-sa, als hij alleen maar ziek wordt (14.12. v. o., 15.8). Veelvuldig

komt het voor in de uitdrukking : köne pöda mpowa, zie bij kóne.

Ook met subst. kan het samenstellingen vormen, bijv. na-salaka mpowa-ku

kombi, hetzij zilver alleen (onbewerkt zilver, 9.2. v. o.).
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Ngau-na, misschien, waarschijnlijk, mogelijk: ake-ku ngau-na peti isi ntau

ra wdra wai ede, dit is denkelijk de kist, welke de schatten van de oude vrouw

bevat (59.20); mböto-na ngau-na kombi-kombi sa-katowa, ter hoeveelheid van

één pot vol wellicht (99.34).

Aanin. Ngau-na moet een als absolutivum gebezigd verbaal subsL. zijn. Waarschijnlijk is het

oorspronkelijk één met ngau, bedreven in iets, bekwaam in iets, vgl, Jav.gadjëgge = ngau-na,

gadjëg ook: geschikt, bekwaam tot een bijzonder werk. De beide beleekenissen, waarin het

woord voorkomt zouden dan van het begrip •kunnen" afgeleid zijn (vgl. ook Bug. odje en

badje «kunnen" en «wellicht").

Ntene kan meestal weergegeven worden door »toch": köne póda mpoiva

na-dula, wali sara waa-na nasi mantau dienggo, ku-hade ntene-ku ba nahu, al

keert hij terug, dan dood ik hem toch, als hij den vogel met den baard uiet

medebrengt (48.9— 10); wati-du kadeè-na, na-balunggu ntene weya-du

edi-na, zij luisterden niet, en zij boeiden zijne voeten toch (54.5);

ede-ra nangi kai wei-n mampabuwa ntene föo di ade lewi ruma, daarop weende

de vrouw, die (daar zij) toch de mangga's uit den tuin van den vorst volstrekt

hebben wilde (62.14). Soms moeten wij het woord door » toch maar, maar"

weergeven: au rawi ro nggdhi nee da wontu ntene kai-na kali ede, wat zou

het werk of het woord zijn, waarom de opperpriester (wat zou de opperpriester

te doen of te zeggen hebben, dat hij) toch maar niet komt opdagen ? (47.20).

Vooral in verbinding met mbui-pu, nog, of wali-pu, nog niet, is ntene door

»maar" of «steeds maar" weer te geven: indo kapo kali ede na-mbui nlene-pu

lao ngdro rero-n di ade kola ede, de opperpriester nu ging nog maar steeds

in den vijver heen en weder (53.41, vgl. ibid. reg. 21, 54.40); wali ntene-pu-ro

rödjo angi-mu labo rahi-mu, zijt gij nog maar (steeds) niet met uw man

verzoend? (75.4, vgl. 19.5, 47.19, 56.6, 57.16). Eigenlijk is ntene, op die

wijze gebezigd, een synoniem van mpa en wordt daarmede dan ook wel

verbonden. Evenwel kunnen beide woorden ook in verbinding hunne eigen

beteekenis behouden, bijv. ba anakoda maèda rawi ede na-lembo ntene mpa

ade-na, toen de scheepsgezagvoerder zag wat er geschiedde, bleef hij toch

maar geduldig (70.42—71.1). Ntene staat steeds in samenstelling, uitge-

zonderd in het geval van § 268.

Ntjau heeft de verwante beteekenissen van «enkel, alleen maar, niets dan"

en van «geheel en al, altemaal, alle". Het staat steeds in samenstelling,

hetzij met een subst., hetzij met verbaal woord. Voorb. weki ntjau, naakt,

lett. enkel het lichaam (4.20, 88.19. v. o.); (kondt gij niet zien wat er in was),

ampo-sa masa arupiya ntjau, immers niets anders dan (of: altemaal) guldens

(24.52); nggdhi malao ntjau, woorden, die alleen maar gaan (zonder iels te

bereiken) = ijdele woorden (89.25, 97.21); ede-ra wdri wali kai-na weki-na,

rai lao do ntjau-ntjau, daarop wendde hij zich weder om enkel maar (geheel

en al, al maar door) zuidwaarts rennende (36.55, vgl. 56.9 rai lao dintiri,

juist westwaarts rennende. Over de samenstelling rai lao do, vgl. § 265);

wdra ana-na tolu mbuwa, möne ntjau, hij had drie kinderen, altemaal zoons
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(55.7— 8, hier zou even goed mena gebezigd kunnen worden, vgl. 61.14. v. o.,

en boven bij mena). Ook geeft het na subst. gebezigd, een soort collectie!

meervoud te kennen: doü tot ntjau, de kleine lieden, het volk (13.59); doü

ndai bae ntjau-na ruma Allah ta'ala, de menschen, die altegader vijanden zijn

van God of eenvoudig! de vijanden Gods (19.22. v. o.) ; nggömi dera mamöne

ntjau, gij mannen! (14.13).

Bij verbale woorden is ntjau meestal geheel en al gelijk aan mena, eveneens

ziet het bij intransi lieven op den agens, bij transitieven op het direct object,

evenwel heb ik ntjau voor mena alleen aangetroffen, waar het verbale woord

in een deelwoordelijken vorm voorkomt (dus met ma-, of raa- of ndai) :

bè-bè-na mpara masama ntjau labo kani kafir, al wat gelijk

is aan de kleeding der ongeloovigen (9.13. v. o.); sa-mena-na pahu mawdra

ntjau ede, al de aanwezige soorten (44.24) ; kau-pu kamori mena doü maramade

ntjau ede, beveel hem de gestorvenen weder levend te maken (19.34);

sa-mena-na raa-kanta ntjau kai-na ba ruma Allah ta'ala, al hel door God

verbodene (9.19. v. o.) ; bè-bè-na mpara ndai nèfa ntjau kal ode, wat het ook

zij, waardoor het hart (men) het bewustzijn verliest (11.24).

Pala wordt, met het nadrukswoord woord ni versterkt, gebezigd als uitroep,

z. v. a. ach, helaas, (bijv. 85.36, 93.1. v. o.). Voorts wordt het na een

praedicaat geplaatst in zinnen, waarin als uilroep of vraag, verwondering of

verrassing, onverschillig van welken aard die ook zij, wordt te kennen

gegeven. Het woord behoudt dan min of meer het karakter van een uitroep.

Ons taaieigen brengt mede het in de meeste gevallen onvertaald te laten.

Voorb. doü matuwa tjilaka pöda pala ake, wat een groot ongeluk van een

oud wijf is dit! (33.6); na-ringu póda-ku pala doü ake, die man is waarachtig

gek! (42.37); mu-lowa pöda pala nggömi, enz., wal zijt gij bekwaam! enz.

(69.18); na-mbui-pu mori-n pala doü manusiya ake, deze mensch leeft nog!

(66.24—25); waü-ra mai pala nggömi, zijt gij al terug? (45-40); ta-waü

mpudu ngaha weya pala ana lamada, gij hebt mijn kind opgegeten! (3.13);

nggara na-ndede-sa, ana nahu pala nggömi döho tolu ake, als het zoo is, dan

zijt gij drieën mijne kinderen! (60.31); nggara na-ndede-sa, Mayang-Mangure

ake asal-na ana sangadji manae-nae pala, als het zoo is, dan is M. M. van

afkomst eene aanzienlijke vorstendochter ! (68.23).

Zoo de zin geen uitroep bevat, geeft pala eene tegenstelling te kennen en

kan het weergegeven worden door «echter, evenwel", bijv. ede-ra ao kai ba

doü mpanga ede, na-èda-ku pala wadu, ede mpara paki-na, daarop namen de

dieven het aan, toen zij evenwel zagen, dat het steenen waren, wierpen zij

zij ze weg (33.37—38) ; ampo-si wati-du èda angi-la, ana-e, mu-waü-ra nae

sampela pala, ampo ta-èda angi, wij hebben elkander immers niet weergezien,

kinderen, nu evenwel, nadat gij groot en volwassen zijt, zien wij elkander

eerst weer (78.21—22).

Dikwijls is echter de tegenstelling, welke in «echter", enz. ligt, te sterk,
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en wordt het woord het best door »nu" of iets dergelijks weergegeven, bijv.

makenlo ba ede, na-lao nggalo pala, daarna was hij nu gaan jagen (67.10)

;

na-waü mpara lösa, na-èda mena-du pala ndai kali na-waü-ra lösa watu

kuru besi, toen hij er uit gekomen was, zagen de menschen nu hoe de

opperpriester uit de ijzeren kooi gekomen was, enz. (49.20—21). Op deze

wijze wordt pala ook aangetroffen na een subst., dat, hetzij als subject

vooraan staat, hetzij buiten het zinsverband vooropgeplaatst is : köne na-èda-ku

ba mada-na, ade-na pala mambuda sanganga, hoewel hij met zijne oogen ziet,

is zijn hart evenwel stekeblind (86.10); fuu-na tambdga suwasa, sanga-na

pala masa-ngganga, de stam is van koper en klokken-metaal, de takken nu

zijn van goud (91.16— 17); 'ilmu caraf pala na-waü mpara suru, de taalk unde

nu is achteruitgegaan (96.19). Waar wij het woord door »nu" weergeven

is het in vele gevallen reeds niet veel meer dan een stopwoord, in gedichten

wordt het telkens zoodanig gebezigd, en dan ook maar ergens, onverschillig

waar, in den zin geplaatst, bijv. lopi raa lapi kai pala tambdga,

het schip, dat met koper beslagen is (101.51—52); na-waü-ra malao

lodja pala dei rasa rade, (de gezagvoerder) is gestorven, koersgezet hebbende naar

het land van 't graf (101.59—40). Men zie voorts N°. XI en XII der teksten.

Vooraan geplaatst is pala eveneens door «maar, echter, nu" weer te geven

:

ede-ra lao kai-na, pala tembe-na ngdha-ra ba afi, daarop ging hij heen »doch

zijn saroeng werd gegeten door het vuur" (kreeg brandgaten 54.15 — 14);

mu-nggdhi-ku ba nggömi mböto ntau ro wdra-mu di ade peli nae, pala limba

rahi-mu, gij zeidel, dat er vele kostbaarheden van u in de groote kist waren,

maar het was het lijk van uw man (41.17); na-hengga-du öha di tdre, pala

wati-pu köne ra-mbako, »hij opende de rijst in de schaar' (hij nam het deksel

van de schaal met rijst), zij was echter nog niet eens gekookt (52.2); ede-ra

lao ngupa kai-na la Mpano, pala la Mpano wunga mbadju-na mubu, daarop

ging hij Mpano zoeken, deze nu was juist aan het meel stampen (17.25—24);

na-lao-ntjafa-ra di sa-buwa nisa. Pala nisa ede nggeè kai sa-buwa ranggasasa

. Pala ranggasasa ede, enz., hij kwam aan te spoelen op zeker

eiland. Dit eiland nu werd bewoond door een reus deze reus nu,

enz. (66.10 en 11); pala ba riyana-na na-kau wdli-du ngèna sdhe, de schoon-

vader nu beval hem wederom de buffels te hoeden (28.1); pala wdra ai sa-nai,

op zekeren dag nu (66.18) ; (ede-ra raho kai-na dowa). Pala na-tarima

weya-du dowa-n ede ba ruma Allah ta'dla, (daarop bad hij) God

nu verhoorde zijn gebed (58.18—20).

Een regel, wanneer pala in de laatst besproken beteekenis, voor of achter

in den zin staat, schijnt niet gegeven te kunnen worden. Uit de voorbeelden

blijkt, dat het woord dan gewoonlijk vooraan staat, zoo een subst. met nadruk,

hetzij in, hetzij builen het zinsverband, er op volgt of wel wali, terwijl het

bij de gewone constructie op het praedicaat volgt, doch uit de voorbeelden

blijkt tevens, dat dit geen vaste regel is.
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Over nde pala, maar, doch, zie § 280.

Aanm. Pala schijnt niet in verband te staan met het gelijkluidende Bataksche woord of met Mal.

of Mak. sapala-pala.

Ruwa-na, naar den vorm een als absolutivum gebezigd subst., heeft den zin

van het Mak. bedeng, het Mal. kunun: au-tji di ade guni ake? böngi ro ula

ruwa-na di ade guni ake, wat is er in dien zak? rijst en toespijs naar het

heet (45.4—5); ede-ra pala ruwa-n voaa kai ba nasi hadju sa-dompo, daarop

nu brachten de vogels, naar verhaald wordt, een stuk hout (82.9. v. o.).

Salaho komt alleen in samenstelling voor met een verbaal subst., dat door

labo of mandinga labo wordt voorafgegaan : ntjambe kai ba kali labo saröme

salaho-na, de opperpriester antwoordde toen al glimlachende (46.40—41);

ede-ra lao lampa hèko kai ba Maharadja Kurma lewi ede mandinga labo ou-ou

salaho-na doü mantau lewi, daarop liep M. K. om den tuin heen, al roepende

om den eigenaar (65.56) ; ede-ra ao kai-na mandinga labo ividi salaho-na,

daarop nam zij (de bloemen) aan, terwijl zij ze tegelijk uitzocht (72.41).

Aanm. Laho is in dit woord wellicht een oudere vorm van lao — Jav. laku, zoodat de beteekenis

eigenlijk zou zijn »in één gang", vgl. het Mal. sambil.

Sama staat in de beteekenis van »te zamen" gewoonlijk achter en in

samenstelling met hel bepaalde woord, dikwijls wordt het ook verdubbeld:

(mai-ra ta-nggeè sama-ku labo nahu ). Ede-ra nggeè sama-sama kai-na,

komt, laat ons te zamen wonen (vgl. § 255. II.), daarop woonden zij te zamen

(54.55-56); wati neè-ku dula, nggara wati sara dula sama-ku labo ana

siwe-mu, ik wil niet naar huis gaan, als ik niet te zamen met uwe dochter

ga (51.1); na-döho sama-sama-ra di ade bili-na, zij zaten te zamen in hare

kamer (71.59). Zelden staat het buiten samenstelling, bijv. mai-ra ta-lao

kada sama-sama, komt, laat ons te zamen gaanl (58.12— 15). Met nadruk

kan het ook voor het bepaalde woord geplaatst worden ; ta-sama mimi, la-sama

karente labo lamada, laat ons te zamen zinken, te zamen bovenkomen (74.59 en 40).

Vooraan staat sama steeds in uitdrukkingen als: sama raa-kandadi, mede-

schepsel (9.17. v. o.); sama islam, mede-Islamiet (ibid. reg. 16. v. o.), alsook

waar het «gelijk, even" beteekent, bijv. sama piri, even vlak (95.8) ; waarvan

dan weder afleidingen als kasama-piri (even vlak doen zijn) kunnen gevormd

worden (bijv. 12.22). In deze beteekenis kan het ook als praedicaat optreden :

sama-mena mpa lösa-na, «geheel en al gelijk is het uitgaan ervan", evenveel

wordt ervan opgebracht als belasting, 9.2. v. o. Op te merken is nog, dat

sama als praedicaat, ook waar wij het door «gelijk zijn" moeten weergeven,

nooit den vorm van een werkwoord door voorgevoegd verkort voornw. of

achtergevoegd nadrukswoord aanneemt. Wel kan het ma voor zich krijgen

(9.15. v. o.); alsook met wati den agens in den genitief aannemen : wati sama-na,

het is niet gelijk (bijv. 14.6).

Simpa, of meest simpa-simpa (vgl. § 254) kan ook geheel synoniem met

kombi of kombi-kombi zijn: simpa [simpa-simpa, 51.20. v. o.) wara kasi ade
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nggömi labo nahu, wellicht hebt gij medelijden met mij (47.2); wati kura-na

tiyo ro ngupa rero-na ana-na duwa-n ede, simpa-simpa mbui-pu wdra-na di

ade wuba ede, zij schoten niet te kort in het zien en rondzoeken naar hunne

kinderen, (in de hoop, dat) zij wellicht nog in het woud waren (65.19—20).

Het schijnt, dat het woord ook in deze beteekenis de constructie met een

verbaal subst. vereischt, vgi. § 234.

Udja of bij verkorting meestal dja (vgl. Mak. dja, Jav. uga Mal. djuga),

»ook, eveneens" slaat gewoonlijk, zoowel in den volledigen als in den verkorten

vorm, in samenstelling: lantu udja-ra rafca-na saldmat, het is ook zeker dat

hij heil verwerft (86.3) ; wati-pu sabune nloi-na, mai dja-ra ndai

ruma-ta watu nggalo, niet lang daarna, kwam ook de vorst van de

jacht terug (25.25) ; na-balu dja-ra ba ompu rawa, ook de man volgde (stemde

in met) den zang (69.23—24); ta-kaleï dja-pu lamada, leer het mij ookl

(72.4) ; ba supa nee-na rèlje lao tiyo dja rasa ra dana-na, dewijl hij (haar)

wilde overhalen ook zijn land te gaan bezien (45.19—20); ai dja-na daa

umbu-mu doü mamode, begraaf vooral ook de gesneuvelden! (13.6); wati dja

laho-na, het is niet goed (14.3); ba bau dja kombi waü-ra kola kai-na gendi

mada-la sa-bae, waarom is toch ook uwe eene wenkbrauw kaal afgeschoren?

(49.32). Somtijds wordt het nog met wdli verbonden, bijv. sodi wali dja

kai ba Tjahaya-Hairani asal-na, Tj. H. vroeg daarop ook nog naar zijne afkomst

(66.36). Zelden staat het woord buiten samenstelling, als 67.35: ede-ra

ntjambe kai dja ba Radja Mangendar-Sri, en toen antwoordde (bracht in hel

midden) ook vorst M. S. (zoo ook 47.9, 94.25).

Behalve met verbale (en de onder § 268 de noemen) woorden wordt dja

ook samengesteld met ndai, eigen : tuwa kali ede na-döho di tantonga uma

ndai-na, ntika na-hina-ku eda wei pande ede, na-döho di tantonga uma ndai

dja-na, de opperpriester zat voor zijn venster en op eens kreeg hij de

timmermansvrouw in het oog, terwijl zij ook voor haar eigen venster zat

(50.16 en 17; zonder ndai zou men moeten zeggen: na-döho dja di tantonga

uma-na). Na eene ontkenning beteekent dja ook wel »toch": köne wdradoü

mamai jou batu-la, wati dja-du raka-na, al komt ook iemand ons achterna-

zetten, dan vindt hij (ons) toch niet (41.6—7); nggara wati-s tarima-na, wati

dja mpa ndai madja kai-ta, indien zij het (aanzoek) niet aannemen, dan

is er toch volstrekt niets, waardoor wij beschaamd worden (26.4— 3. v. o.)

;

nde pala ai-na dja pana-pana ipi lalo, maar wees toch niet al te ongeduldig (47.9).

Ook in siya udja mpa = Mal. iya djuga; ede udja mpa, Mal. Uu djuga,

staat udja in samenstelling met een nadrukswoord: siya udja-ku mpa, enz.,

(vgl. 10.3).

§ 266. Het meest gebruikelijke woord om eene ontkenning uit te drukken is wali.

Hel treedt steeds als praedicaat op, zoodat het volgende werkwoord steeds

den substantief-vorm aanneemt. Behalve wanneer nggara (indien) voorafgaat,

in welk geval na wali de nadrukswoorden sa (si, sara) geplaatst worden,
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wordt het gewoonlijk niet van een nadrukswoord voorzien (in wali-du heeft

du oorspronkelijk heteekenis, al wordt het dikwijls gebezigd geheel en al

gelijk aan wali, vgl. § 270): wali ringu-ku nahu, ik ben niet gek! (54.4);

la-raka-ku ro wali, hebt gij hem gevonden of niet? (26.24—25); nggdrawati

sara neè-na lösa, als hij niet uit (het land) wil gaan (55.21); wali-sa rela

doü mantau-na, als de eigenaar het niet goed vindt (50.4). Voorbeelden zijn

overal in de teksten te vinden. Valt de nadruk op den agens van het

volgend werkwoord, dan staat deze vooraan : (vorst K. herkende zijne ouders),

nde pala ina ro ama-na wali pata-na Maharadja Kurma, doch de ouders

herkenden vorst K. niet (76.18) ; na-peso weki-na punggawa-na, ruma-na

wali paki-na rasa-na, de legeraanvoerder verwijdert zich, (doch) de vorst

verlaat zijn land niet (15.24). Zoo ook het direct object, indien er de

nadruk op valt. Wanneer een werkwoord den vorm van een subst. moet

aannemen, moet wali ook gerekend worden een verbaal subst. te zijn, hoewel

dit uiterlijk niet te zien is: na-iyü wali wara gendi mada-na, (zoodra) hij

voelde dat zijne wenkbrauw er niet was (49.51, vgl. § 247); duwa kali, lolu

kali wali wara raka-na köne sa-ori-ori pdhu, twee of driemalen had hij niets

gekregen (81.6, vgl. § 246).

Wanneer in plaats van het verbale subst. de vorm met ma gebezigd wordt,

blijft wali gewoonlijk eveneens onveranderd : patu-ra nahu (ngdha-ku) wali

mbötju-ku, het was natuurlijk, dat ik niet verzadigd werd (als ik at, 71.16)

Ook na praepositie's kan wali gebezigd worden : saraka wali-du (vgl. § 270),

lowa-na londo, tot aan het niet meer kunnen (zoodat zij niet meer konden)

beneden komen (37.41); labo wati-bae kai-na ade, met het niet weten (zonder

het te weten (8.25). Dikwijls wordt labo voor ivali verzwegen: ba supu

londo lao-na wali ngawa-na ngdha, dewijl hij «naar beneden gegaan was om
te gaan" (uit huis gegaan was) zonder te willen eten (45.51); na-ndiha

ndano-ra sa-nai-nai eli genda wali-du sanawa-na, het geluid van de

trom was dagelijks levendig, zonder ophouden (65.18); tjaü-tji

maou-ou dri lawa ede wali wara ndai-na pande, wie roept daar buiten de

deur, terwijl de baas-zelf er niet is? (50.29).

Ook kan wali door eene praepositie gevolgd worden, bijv. wali ba supu, het

was niet om reden van, het was niet omdat (61.8). Een voorbeeld, waarin

het nadrukswoord ra na wali gebezigd is, geeft 68.29. Op te merken is nog,

dat na wali het werkwoord wara (zijn) wel eens verzwegen wordt, als bijv. in :

wali dja mpa ndai madja kai-ta (vgl. boven § 265 sub udja), dit is niet Ie verwar-

ren met het gebruik van ndai na wali. Vgl. ook § 66, 100, 101, 249 en 254.

Aanin. Uit de constructie van hel werkwoord na ivati blijkt, dat het woord oorspronkelijk verbale

kracht moet gehad hebben en de heteekenis dus eigenlijk is »niet zijn". Naar den vorm

kan het woord wel niet anders zijn dan een krama-vorm van wara, evenals in het Jav.

baten (boten).

Daa of bij verkorting da wordt daarentegen geheel als adverbium gebezigd.

Het staat voor het bepaalde woord en wordt, geheel en al naar willekeur,
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daarmede samengesteld of niet. Uit den aard der zaak wordt de verkorte

vorm meest in samenstellingen gebezigd, en de volledige vorm zoo het woord

op zichzelf staat; evenwel komt ook de volledige vorm in samenstellingen

voor en omgekeerd: daa mu-lowa-sa èda angi labo doü bae-mu, als gij uwe

vijanden niet kunt ontmoeten (15.10); ampo na-daa hina-ku ba sintji ade-mu,

dan eerst zal berouw uw hart niet treffen (14.14); ni'mat da ndai weha kai

ntewi, wat zoo aangenaam is, dat er geen voorbeeld van is (bijv. 95.5)

;

na-iha-sa ndadi ( = ndai) da lowa weya-na kani, indien het zoo geschonden

wordt, dat hij het niet gebruiken kan (15.7). In meer gewone taal wordt

daa (da) vooral dan gebezigd, waar het gebruik van watt, wegens de volgende

substantief-constructie en het niet aannemen van nadrukswoorden, onduidelijk-

heid zou kunnen veroorzaken. Men bezigt het dus vooral: bij deelwoorden

en dan meest in samenstelling (in de gedichten ook dikwijls buiten samen-

stelling) men kan evenwel ook wad hezigen, (vgl. 55.15 alsook 81.5, mawalï)
;

steeds bij de vormen met ndai (uitgezonderd in de in § 95, 100, 101 gemelde

gevallen ; steeds waar een verbaal subst. als absolutivum optreedt, ook in

het geval genoemd in de Aanm. na § 255 en dikwijls ook na voorzetsels:

labo daa bae ade (10.15); enz.

Ook kan daa (gewoonlijk da) ons »on" in samenstellingen zijn.

Aanm. De verkorte vorm da beantwoordt aan het Jav. tan, het Mak. ta, het Bug. ta of tang, vgl.

Sumba. da, (nda). Minder zeker is de volledige vorm te bepalen. Het Jav. heeft taya

wat een woord voor -zijn" kan bevatten, vgl. Smid. aya. Mal. ada, in den grond één met

0. Jav. wara (vgl. ook Jav. boya). Mogelijk bevat ook het Bim. daa een dergelijken onregel-

matigen vorm van «zijn", zonder w gelijk in taya en met geheele wegvalling van der. Het

Mak. heelt taïya (teya, tiya), het Bug. taniya (d. i. tan— iya). vgl. het Sumba. ndeya. Men

zou ook daa kunnen beschouwen als te zijn ontstaan uit daya voor da-iya. Het wegvallen

van de y zou niet onregelmatiger zijn dan die van de r bij de eerste veronderstelling. Aan

iya zou in deze samenstelling wel de beteekenis «daar zijn" moeten toegekend worden (vgl.

ook dra, % 274).

Indo wordt eveneens als een gewoon bijwoord gebezigd, doch staat nooit

in samenstelling. In de meer gewone taal komt het niet dikwijls voor;

bijna alleen in uitdrukkingen als: indo ndadji au-ku isi korèma, dadelpitten

zijn mij tot niets nut (24.15); indo au-dja öne-na, het dient tot niets (40.%
41.20). In gedichten is het evenwel zeer gebruikelijk: indo na-ngawa romo

mpa mbuwa, hij wil maar volstrekt geen vrucht dragen (95.5. v. o.). In

het voorbijgaan zij opgemerkt, dat op alle plaatsen in de teksten het finiete

werkwoord zonder nadrukswoord staat; éénmaal komt een transitief met ku

voor (99.12); de voorbeelen zijn evenwel te weinig talrijk om er eenig

besluit uit te kunnen trekken.

Nog wordt indo gebezigd in een zin als: indo wara nggahi waü nahu, heb

ik niet (ik heb immers) steeds gezegd (27.15).

Lai-na is in beteekenis het Mal. bukan (vgl. Sund. lain): lai-na nonto doü

ake, dit is geen brug voor raenschen (42.51) ; lai-na nahu la Kalai, ik ben

Kalai niet (25.5, nahu voorop wegens den nadruk) ; nggdra na-ndede-sa, lai-na
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ana ita, als het zoo is, dan zijn het uwe kinderen niet (76.29); doü masampuma

'ilmu labo 'aqal, ede doü maluwa, lai-na doü maluwa ba dondo umur-na

mampoiva-mpowa, hij, wiens wetenschap en verstand volmaakt is, is een oud

mensen, niet is men een oud mensch door lengte van leeftijd alleen (90.6— 7).

Eigenlijk is lai-na een subst. en beteekent een zin als: lai-na nonto ake

letterlijk: dit is het andere (het tegendeel) van eene brug.

Bij de substantief-constructie blijft lai-na natuurlijk onveranderd: ba supu

lai-na doü möne mena masodi-na ede, dewijl zij, die haar vroegen, allemaal

geen mannen waren (44.52); labo lai-na rawi ndai-na, terwijl het zijne eigen

zaak niet is (80.24). Over de constructie van een verbaal woord na lai-na

zie men § 109. Over lai-na lai-na zie men § 109 en 110. Soms

slaat lai-na voor malai-na-sa (bijv 98.15, vgl. § 280).

De uitroep van bevestiging is iyo, ja ! bijv. iyo, taho pöda mpa, ja, het is zeer

goed (bijv. 45.12); beleefder: iyo ita! (bijv. 44.57). Voorts dienen als bijwoorden

van bevestiging: pöda, werkelijk, waar: mu-waü pöda-pöda-ku hora nahu ro

walt, kunt gij mij werkelijk helpen of niet (58.25); wdra pöda hadjal lamada

ake, ik heb inderdaad iets noodig (50.19); doü pöda ake, het is wezenlijk een

mensch: (59.52); ngdra doü pöda-si, als het inderdaad een mensch is (ibid.);

ook sa-pöda-pöda-na, kai masapöda = Mal. sa-sungguh-sungguh-nja; tantu,

zeker; hidi en hidi-na, vgl. § 245, 250; alsook uitdrukkingen als: wati-du sdla-

sdla-na made nahu, het zal niet missen of (hel is zeker) dat ik sterf (56.27)

;

wati-da daa sente-ne, zij zullen er niet geen eerbied voor hebben (zij zullen

er zeker eerbied voor hebben (15.1).

De noodzakelijkheid van iets wordt, behalve door de vormen met ndai,

uitgedrukt door: wati lowa-na wali = Mal. ta-dapat tiyada, bijv. nggdra na-ndede

sara, wati lowa-na wali lewa-la, als het zoo is, moeten wij wel strijden

(77.19); alsook door mpabuwa: di ade tolu nai mpabuwa-ku tjumpu-na, in drie

dagen moet het af zijn (21.10. v. o., mpabuwa is oorspronkelijk een transitief

werkwoord en heeft tjumpu-na tot direct object, de zin heeft imperatieve

beteekenis, derhalve staat het niet in substantief-constructie, ku geeft hier

den conjunctief als plaatsvervanger van den imperatief te kennen ; de imperatief

wordt gebezigd op 95.9 : mpabuwa-pu pula, (men) moet (het) bedekken).

§ 267. Bijwoordelijke uitdrukkingen worden nog gevormd: A. door kai met een

deelwoordelijken vorm, vgl. § 60 en § 71, deze staan nooit in samenstelling;

B. door labo met een verbaal subst. van een kwalificatief werkwoord (vgl.

het Mal. dengan). Deze vormen somtijds eene samenstelling met het bepaalde

woord, bijv. kamai labo rötji toi-pu, laat (haar) wal snel komen! (46.54);

gewoonlijk evenwel staan zij afzonderlijk : ba supu neyo ade-na dula labo

laho-r ntai ndai kali, uit vreugde, dat de opperpriester ongedeerd terug was

gekomen (54.16). Valt er de nadruk op, dan staan zij vooraan als praedicaat,

een voorbeeld vindi men onder § 246. C. door sa, vlg. § 272, met een

verbaal subsi, (dikwijls verdubbeld), meestal gevolgd door ha of een subsi,,
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in dat geval staan zij steeds zelfstandig : wudjud aö-na wdra Allah sa-nfoi-

ntoi-na, wudjud beteekent dat God eeuwig bestaat (6.14. v. o): ede-ra rai kai-na

sa-wale-wale ade-na, en toen vluchtte bij uit alle macht (56.9). Vooraan-

geplaatst treden zij als praedicaat op (voorbeelden vindt men onder § 246),

doch bij den imperatief of den daarmede overeenkomenden conjunctief kunnen

zij ook vooraanstaande door een finiet werkwoord gevolgd worden (vgl. de

aangehaalde §). Sa-waü-waü, dat nooit na achter zich krijgt, kan ook in

samenstelling voorkomen, hetzij voor het bepaalde woord : fa-sa-waü-waü

karaka weya ba ila, doe het mij bereiken, zooveel gij kunt (50.20), hetzij

daarachter: inga sa-waü-waü-pu nahu, help mij zooveel gij kunt (56.27).

Somtijds wordt nog kai voor deze uitdrukkingen geplaatst, alsdan staan zij

steeds zelfstandig: inga-pu kai masawaü-waü, help zooveel gij kunt! (40.11);

kai masapöda-pöda ringa ro batu-ku, enz., men luistere en volge in waarheid,

enz. (9,2). Over het gebruik van ma bij deze worden, vgl. § 59. D.

Enkele bijwoorden worden ook gevormd door eenvoudige achtervoeging van

na: ivöha-na ini nai, pidu nai, het midden ervan (nam. van den duur) is zes

of zeven dagen (gemiddeld duurt het zes of zeven dagen, 10.29, daarentegen

met sa: sa-kura-kura-na, op zijn minst, op zijn kortst; sa-toi-na, op zijn

langst, ibid.), èse-na sa-mpuru upa, op zijn hoogst veertien jaar (oud, 11.25,

van èse, dat oorspronkelijk een subst. moet geweest zijn, nu echter alleen

als bijwoord, vgl. § 265, en voorzetsel, vgl. § 274, in gebruik is). Voorts

zijn hiertoe te brengen: lampuu-mpuu-na, ten eerste (van lampuu-mpuu, als

subst., begin) ; duwa (ori) kai-na, ten tweede, enz.

§ 268. Omtrent de bijwoorden is nog op te merken

:

A. De bijv/oorden, welke gewoonlijk in samenstelling voorkomen met

verbale woorden, worden gewoonlijk ook in samenstelling gebracht met

woorden als: bakai, sabune, enz., zoo een eigenlijk subst. als subject optreedt

:

bakai mena-ku sdhe-mu ede, waar zijn uwe buffels allemaal? (50.7), bakai

wdli-ku duwa mbuwa, waar zijn nog twee stuks? (58.55).

B. Als een volledig persoonlijk, aanwijzend of een vragend voornw. als

subject optreedt, gevolgd door het subst. met ndai of een ander deelwoordelijk

praedicaat of wel door een eigenlijk subst., dan worden de bijwoorden mena,

mpa (zoo dit het verbum bepaalt) mpowa, ntene, pala, pöda-póda, udja,wdlien

waü (wellicht ook nog andere, vgl. boven § 265 onder ngau-na) tusschen

het subject en het praedicaat geplaatst (ede-ra en ede mpara in de beteekenis

van «daarop" hebben evenwel deze constructie niet, daarentegen wordt ba bau

dikwijls op dezelfde wijze als au behandeld, een voorbeeld vindt men onder

udja § 265). Voorb. ro bune santika ada ra kau nggömi mena ndai

maparenta-na ro mandede wdli sa-mena-na nlau ro wdra nggömi mena

mantau, en wat (mijne) onderdanen betreft, gij zult ze allen beheerschen,

zoo ook (mijne) kostbaarheden gij zult alles bezitten (48.21 en 22);

ede-i mena manljewi raso, dit is geheel en al zeer rein (94.25); ede mena
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wuwa dodo ba lamada ada-ta, dit zijn de gebeden van ons, uwe onderdanen

(16.19); sandaka-pu töpo-ni rera-mu, walu siya mpa wonlu kai tjüaka, hoed

toeh uwe tong, uit haar spruit slechts ongeluk voort (105.39—40); ede mpa

mandai rawi-na wai ede, dit deed de oude vrouw voortdurend (28.2, vgl.

(24.5, 35.3. v. o., 65.18); ede ntene mpa rawi-na, idem (27.20); ake pala

rawi ndai daa waü kai siya ba sae dóho-ku, dit is dan het werk (dat is het

dus) wat mijne beide broeders niet hebben kunnen verdragen! (28.18);

ake-ku pala doü siwe ede, dit is de vrouw! (dit is eene ware vrouw, 44.40);

au pöda-tji ndai weha, wat moet er nu inderdaad genomen worden? (34.9);

doü mabune pöda-tji ndai ngupa, wat voor eene vrouw moet nu werkelijk

gezocht worden? (32.35); ake wdli facal, dit is nog een hoofdstuk (II.);

mabune wdli-tji ndai weha, wat moet nu wederom genomen worden ? (33.40)

;

ndai nggömi waü manljdra, gij zelve hebt stellig schuld (56.14).

Zoo een subst. op deze wijze als subject vooropgeplaatst wordt, veranderen

deze bijwoorden in den regel niet van plaats, bijv. ndai ruma-t bitjdra nee

mambel mena-na sadeka, de rijksbestierder was het, die de aalmoezen gaf

(56.24, vgl. 25.8—39, 91.35, enz.); sjarat kidi ede sa-ori mpa, het voorschrift

voor het staan is slechts één (12.11—12). Eene enkele maal, in minder

gewone taal, vindt men evenwel ook dan de hier besproken constructie

gebezigd, bijv. bumi renda udja matabai-na, enz., de bumi renda beproeft ook,

enz. (100.1). Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt, dat die bijwoorden,

welke gewoonlijk in samenstelling staan, ook met de vragende voornaam-

woorden eene samenstelling vormen ; na de andere voornw. staan zij op zich-

zelf. Op te merken is nog, dat in een zin beginnende bijv. met ede mpa,

mpa ook zeer goed bij ede kan behooren. zoodat de beteeken is is : dit slechts,

enz. (bijv. 44.16).

Na ai-na en wati komen steeds: mpa (met synoniemen), pöda, udja en waü

(in de beteekenis van «volstrekt") te staan, hetzij in samenstelling of niet,

naarmate zij na een verbum plegen behandeld te worden; wordt daa gebezigd

dan staan zij na het werkwoord; in gedichten komen hierop wel eens

uitzonderingen voor.

C. Wanneer een woord van verbale beteekenis als bijwoord gebezigd,

buiten samenstelling staat, dan neemt het ma aan, zoo het bepaalde werkwoord

in den vorm van een subst. komt te staan: ede-ra lampa ro rai kai-na

marötji-rotji, daarop ging hij weg en ijlde snel voort (25.25); ede-ra kapöro

kai ba ruma-ta manljewi-ntjewi lalo, daarop werd de vorst zeer toornig (60.19)

;

au-tji neè hdri kai nggömi mandede-ndede lalo, waarom lacht gij zoo zeer?

(59.56—57); ngadji kitdb masama-sama, te zamen het boek lezen (90.51,

sama-sama vindt men ook wel zonder ma. bijv. 74.28, vgl. boven § 265

onder sama); ba dondo 'umur-na mampowa-mpowa, door lang leven alleen

(90.7) ; Ijaü hdri-hdri daa mapatu, er van houden op. ongepaste wijze herhaal-

delijk te lachen (89.27). De met ka afgeleide adverbia (vgl. § 41) krijgen
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echter in dit geval ma niet, een voorbeeld vindt men 24.51. Zoo het bijwoord

oorspronkelijk geen verbale beleekenis heeft, kan ma gebezigd worden, bijv.

ndai kasela madri luiva, uit te zonderen (94.22); noodzakelijk is het evenwel

niet (vgl. 50.15, 60.5, enz.). Nooit neemt een bijwoord ma aan als het

buiten samenstelling staat na woorden als: bakai, of ook ai-na: bakai-ku pöda

wai ede, waar is die oude vrouw nu inderdaad ? (40.50) ; ai-na pöda-pöda

(bijv. 9.9).

DE NADRUKSWIJZERS.

§ 269. De nadrukswijzers kunnen zoowel dienen om nadruk te leggen op een bepaald

woord in den zin, als om eene bijzondere toepassing te geven aan de beteekenis

van een woord (vgl. v. d. Tuuk, Tob. Sprkk. % 165).

Voor zooverre deze woordjes eenlettergrepig zijn, verbindt de Bimanees ze

bij het schrijven met Arabische karakters steeds met het voorafgaande woord,

waarvan de eindvocaal dan tevens lang geschreven wordt (dus na-èdd-du,

na-èdd-sa, èdd-pu, enz.), evenals dit in Maleische geschriften pleegt te geschieden

bij woorden, welke op eene vocaal eindigen bij de aanhechting van lah, enz.

Wanneer nu een Bimanees zeer langzaam en duidelijk spreekt, brengt hij

ook werkelijk het accent van het woord op de laatste lettergreep.

Bij de gewone wijze van spreken evenwel hebben de eenlettergrepige

nadrukswijzers volstrekt geen invloed op het accent van het voorafgaande

woord, hoewel zij daarmede als één geheel worden uitgesproken, zij zijn

derhalve als enklitisch te beschouwen. De twee- of drielettergrepige nadruks-

wijzers hebben een eigen accent en oefenen dan ook nooit, ook niet in schrift,

invloed uit op het voorafgaande woord. Zij bestaan óf uit mpa (vgl. § 265),

gevolgd of ook tevens voorafgegaan door een der eenlettergrepige nadrukswijzers

en hebben dan steeds het accent op de voorlaatste lettergreep (dus op mpa)

óf uit eene samenstelling van twee der eenlettergrepige nadrukswijzers en

hebben dan steeds het accent op de laatste lettergreep.

§270. De als nadrukswijzers gebezigde woorden zijn: da, du, e, i, itji, ka, kada,

kampada, kidi, kimpidi, ku, kudu, kumpudu, (kimpudu), mpara, mpudu, ni, o,

pu, ra, sa, sara, si, ti, (ntï), en tji. Enkele dezer woorden kunnen in bepaalde

gevallen door elkander gebezigd worden ; zoodanige zijn : du, mpudu, ra, mpara

en ku achter de finiete vormen van het werkwoord in den indicatief. Uit

de talrijke voorbeelden, vooral onder § 78, 228 en § 80 en 240 gegeven,

blijkt, dat er behoudens eene uitzondering, in dit geval niet het minste

verschil in hun gebruik bestaat en dat zij hier alleen dienen om de functie,

welke het verbale woord vervult, duidelijk te doen uilkomen. De bedoelde

uitzondering is de volgende: ku kan (in den indicatief) nooit komen na de
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eigenlijke intransitieve werkwoorden, als lao, gaan; mai, komen, enz. Wel

daarentegen na de kwalificalieve, bijv. na-mpinga-ku pala, bij is doof ! (17.12);

na-ringu pöda-ku pala, hij is werkelijk gek ! (42.57) ; na-bini taho-ku dipi, de

mat was goed (geheel) vol (69.4, vgl. 71,35); na-bini-ku doü, »de menschen

waren vol in iets" (het was vol met menschen, 46.7); ndede-ku, het is aldus

(15.15); na-mpoi-ku, het is op (69.8); ook zegt men: na-tjowa-ku, hij liegt

(dus eigenlijk: hij is leugenachtig, (58.9). Ook kan ku gebezigd worden na

woorden als: lowa, kunnen; disa, durven; enz,, bijv. na-lowa wdli-ku kantjèko,

gij kunt het wederom krommaken (85.51, vgl. ibid. reg. 55); mu-disa-ku

mpa pala (stopwoord) peso, gij durft er maar van afwijken (86.34). Nooit

kan ku evenwel na wdra (zijn) geplaatst worden; ofschoon dit woord anders

dikwijls gelijk de kwalificatieven behandeld wordt, ook niet na watt (niet).

Dezezelfde woorden kunnen ook gebezigd worden, alleen tot nadruk, na

de pers. voornw., zoo deze als subject optreden (anders is alleen ra gebruikelijk),

in hetzelfde geval na de aanwijzende voornw., (aan sommige verbindingen,

als: ede-ra, ede mpara, ede-du, heeft het spraakgebruik eene bijzondere beteekenis

gegeven), na de vragende voornw., alsook na die adverbia, welke steeds als

praedicaat optreden (bakai, bune enz.), meestal maakt het spraakgebruik hier

een verschil tusschen ku en de andere; zie bij de genoemde woorden. Te

vermelden is nog dat tegenwoordig, althans in de hoofdplaats, du en mpudu

gebruikelijker zijn dan ra en mpara.

Da komt afzonderlijk voor alleen in: wati-da, gelijk wati-du.

Du. A. Het woord heeft nog beteekenis in wati-du, niet meer, waarvoor

wati-da eene deftiger uitdrukking is (vgl. 'Mak. taena-mo; Bug. dé-na, niet

meer), bijv. na-wdra-pu doü di ade rasa ro wati-du, zijn er nog menschen

in het land of niet meer? (74.42); ede-ra bonto wali kai-na, wati-du ngawa-na

ngdha, daarop dekte hij (de spijzen) weder toe en wilde niet meer eten

(45.19); ai ake wati-da wdra-na doü mangawa-mu horu, thans is er niemand

meer, die u wil helpen (88.14. v. o.). In dit geval blijft du (da) ook daar,

waar eene substantief-constructie vereischt wordt: na-nggdhi-ku ba ade-na

wati-da ntjai mori kai-na, zij zouden (anders) bij zich zelven zeggen, dat er

geen weg (middel) tot leven meer is (12.6—5. v. o.); na-iyu-ku wati pöda-du

wdra gendi mada-na sa-bae, hij voelde, dat zijne eene wenkbrauw er werkelijk

niet meer was (49.50); saraka wati-du (57.41). Evenwel wordt deze uit-

drukking ook dikwijls zoo gebezigd, dat du (da) volstrekt geen beteekenis

meer heeft, bijv. au rawi ita ruma-ku lao simi rero kai-ta di ade kola ake

wati-du runtju waü-ta djuba, wat hebt gij toch in dien vijver overal te duiken,

zonder eerst uw tabbaard uitgetrokken te hebben/' (53.26.

B. Het verricht de functie van nadrukswijzer na de finiete vormen van elk

soort van werkwoord in den indicatief en na andere woorden, als boven vermeld is.

E. Zonder eigen beteekenis, gebezigd om nadruk te geven aan subst. in

den vocatief, vgl. § 189.
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I. Zonder eigen beteekenis, als nadrukswijzer alleen gebruikelijk na de

als subject optredende aanw. voornw. (bijv. 7.22 en 23, 87.31 enz.). Het

wordt beschouwd als beleefder dan tji, doch minder beleefd dan o.

Itji, met den nadruk op tji, dus wel ontstaan uit i -\- tji, in beteekenis

gelijk tji, bijv. bakai itji — bakai-lji bijv. 24.17).

Ka, duidt den conjunctief aan in de gevallen vermeld in § 233; zoo het

door een anderen nadrukswijzer versterkt wordt, schikt zich de vocaal naar

die van het tweede.

Kada, uit ka -\- da (zie boven), gelijk ka.

Kampada, uit ka -j- mpada en dit weer uit mpa -f- da (vgl. mpudu) gelijk ka.

Kidi, uit ka -f- di (eene variatie van da en du, in het Bim. niet gebruikelijk,

maar wel in het Kölosch), in beteekenis gelijk ka.

Kimpidi, uit ka -\- mpidi, vgl. kidi, in beteekenis gelijk ka.

Ku. A. Nadrukswijzer bij den indicatief na transitieve en kwalificatieve

werkwoorden, alsmede na andere woorden, als boven vermeld is.

B. Eveneens als nadrukswijzer gebezigd met uitsluiting der andere, waar

een subst. of telwoord en subst. als praedicaat in hoofdzinnen optreedt : tani-na

waru reya-ku (omzetting van : waru reya-ku tani-na) wat de boete betreft,

deze is acht reyalen (14.20. v. o.); ruu galara sa-reya-ku

sa-bae, wat het honorarium van het dorpshoofd betreft, dit is een

reyaal van ééne zijde (van de ééne partij, 15.18); sumpu dana ka-ku nggeè

kai-na [ka voor aka), op gindsche landtong woont hij (36.15); ele sumpu dana

ka-ku nggeè kai-na, in het Oosten, op gindsche landtong woont hij (37.3). Het

subst. wordt met zijne bepalingen ten opzichte van ku als eene eenheid

beschouwd, evenals dit bij de werkwoorden het geval is. Evenwel is het

volstrekt niet noodzakelijk hier een nadrukswoord te bezigen.

Hierbij kan ook nog gebracht worden het gebruik van ku in een zin als

de volgende : maai ake na-waü-ra lao raka wdli Ama-Gedjo-ku nggdhi-na, nu

is hij wederom naar A. G. gegaan, volgens zijn zeggen (36 22—33). Door

ku wordt de geheele voorafgaande zin in betrekking tot nggdhi-na gebracht,

eenigszins als bij verkorting van ndede-ku nggdhi-na. Deze constructie kan

alleen gebezigd worden, zoo het laatste woord van den zin een subst. is.

Meer gewoon is eene andere plaatsing van nggdhi-na, vgl. § 249.

C. Het wordt steeds als nadrukwijzer gebezigd, zoo een subst. (en soms

ook het vragend voornw.. vgl. hieronder), gevolgd wordt door ngdra-na (-ku,

-mu, enz.) : lao hade-po aka doro Putju Lino-ku ngdra-na, gaat (hem) dooden

op gindschen berg P. L. genaamd (3.5); ede-ra tangdra kat susu-ku ngdra-na,

dit worden borsten genoemd (52.18—19); Wai Kabaya-ku ngdra-na wai ede,

grootmoeder Kabaya was de oude vrouw genaamd (71.10); rasa au-ku

ngdra-na ake, »een land, welks naam is dit" (hoe is de naam van dit land ? 71.20).

Eigenlijk komt het gebruik van ku hier overeen met het sub B. gemelde,

daar het subst. met ngdra-na (-ku, -mu, enz.) eene bezittelijke samenstelling
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vormt, waarin het de functie van praedicaat vervult. De Bimanees verbindt

bij het schrijven dikwijls ku met ngdra in plaats van met het voorafgaande

subst. Dit zal wel hieraan toe te schrijven zijn, dat dit subst. dikwijls,

vooral waar het als genitief, object, enz. in een zin optreedt, eerst alleen in

de gedachte ligt, terwijl ngdra-na er later als nadere bepaling bijgevoegd

wordt, zoodat ku, dat men nu eenmaal gewoon is vóór ngdra-na te bezigen

en van welks functie zich de Bimanees natuurlijk niet duidelijk bewust is,

tegelijk met ngdra-na wordt uitgesproken en dewijl het toonloos is, daarmede

verbonden wordt. Het behoort er evenwel niet bij, zooals duidelijk blijkt

uit volgenden zin uit een bezweringsformulier (I.): Nuru-ku ngdra-mu,

aho-pu wdra-mu, Nuru-Habba-ku, lahi wdra-mu, Nuru (was) uw naam voor

gij bestondt, Nuru-Habba (is uw naam) nu gij beslaat.

D. Nog wordt het gebezigd na de praepositie labo (mandinga labo) en soms

ook na kai.

E. Ten slotte wordt ku gebezigd om den conjunctief aan te duiden na

elk soort van werkwoord en na als werkwoord optredende substantieven,

vgl. § 233 en § 257. Hiermede hangt samen het gebruik van het woord

na de vormen met ndai, waar deze gerundieve beteekenis hebben. Hierbij

is echter op te merken, dat men in de spreektaal ook ku gebruikt of begint

te gebruiken, waar deze vormen geen gerundieve beteekenis hebben. Het

eenige voorbeeld in de teksten is : mapala pala-dja-ku, hij, die sloeg, werd

ook geslagen, z. v. a. zij sloegen elkander (79.16, vgl. § 216. Aanm.).

Dit gebruik laat zich gemakkelijk verklaren uit het sub B. gemelde.

Kudu, uit ku of ka en du, gelijk ka.

Kumpudu, uit ku of ka en mpudu, gelijk ka; men zegt ook kimpudu.

Mpara, uit mpa en ra, kan somtijds een versterkt mpa zijn. Zoo vooral

in wdra mpara — wdra mpara, vgl. § 109 en § 265, zoo ook zonder wdra:

doü mamori mpara doü mamade, doü matoi mpara doü manae, zoowel dooden als

levenden, zoowel «kleine als groote menschen" (kinderen als volwassenen, 94.34).

Ook kan ede mpara, enz. soms staan voor ede mpa (vgl. § 268), bijv. 62.10,

78.13). Zoo schijnt het ook beschouwd te moeten worden in bè-bè-na mpara,

vgl. § 224 en enkele uitdrukkingen meer. Op 82.2. v. o. vindt men het ook

in deze beteekenis na verbale subst. gebezigd: ndede nggdhi-na, hengga-na

asa-na labo mabu-na mpara (= mpa, vgl. § 265), zoo sprak hij, terwijl hij

zijn bek opende en meteen viel. Zoo ook ibid. reg. 6 en 3. v. o., evenwel

is dit gebruik, althans ter hoofdplaatse, ongewoon.

Gewoonlijk dient mpara als nadrukswijzer na de finiete vormen van elk

soort van werkwoord in den indicatief en na andere woorden als in het

begin van deze § vermeld is.

Mpudu, uit mpa en du, is : A. geheel en al gelijk mpara als nadrukswijzer.

B. Ook wordt het gebezigd bij den imperatief van transitieve werkwoorden,

vgl. § 235. Hier is het eigenlijk ontstaan uit pudu, dat is pu versterkt door

TERH. BAT. GEN. XLYIII. 26
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du, zooals dit nog over is in de uitdrukking : tjdra pudu (mét den nadruk

op du), vgl. onder dra, § 263.

Ni wordt voornamelijk gebezigd ter versterking van bijwoorden, hetzij deze

eene afzonderlijke zinsnede vormen, als kombi-ni, of ook pala-ni (vgl. § 265),

hetzij deze in zinsverband voorkomen: ku-kapöro waü-ni, ik ben wel stellig

boos (27.27); sandaka-pu töpo-ni rera-mu, bewaak toch uwe tong! (105.59);

laho mpa-ni, het is niets dan goed, het is zeer goed (bijv. 53.33) Ook treft

men het na verbale subst. aan: Ijaü-ljaü-ku-ni, het is nu eenmaal mijne

begeerte! (30.11 en 18); wati pehe-na-ni, het is onmogelijk (94.1); köne

na-waü luwa-ni, al is hij ook oud (89.40).

wordt beschouwd als een eenigszins deftig woord. Het wordt alleen

voor den nadruk gebezigd na de aanwijzende voornw., bijv. ede-o, ook

geschreven en uitgesproken ede-y-o, vgl. bij *. Ook kan het na verbale

woorden (althans kwalificatieve) geplaatst worden : na-busi-y-o marada oi,

het zij koeler dan water (16.8. v. o.); na-mbètja mena-o sarumbu-ta baoi.uw

geheele lichaam worde nat (bevochtigd) door het water (93.5. v. o.); dödo-ku

ndende umu-na ndru mori-na, dèse-o morlaba-na, nae-o kuwasa-na, wij bidden

dat lang zijn leven zij, dat hoog zijn rang, dat groot zijne macht zij (16.6. v. o.

Met zekerheid laat zich niet uitmaken of dèse-yo en nae-y-o als verbale subst.,

afhangende van dodo zijn op te vatten, vgl. de paralelplaals 16.17 en 18,

dan wel of bij deze woorden in de directe rede wordt overgegaan ; het

gebruik van o, niet bij ndende en ndru en wel bij de volgende woorden,

zoude het laatste doen vermoeden. Een ander voorbeeld van hel gebruik

van o bij een verbaal subst. leveren de teksten niet op, wel echter na een

deelwoordelijken vorm : doü manae-nae-y-o nee makawei-mu, een aanzienlijk

man moest u tot vrouw nemen, 51.5). Waar o na een tinieten vorm voorkomt

in de bovengegeven voorbeelden, staat het werkwoord in den conjunctief,

dewijl het echter zoo zelden aangetroffen wordt, kan ik niet zeggen of dit

regel is Ook kan het gelijk zijn aan sa, A., zie beneden (ten minste na

ndede) : na-waü-du ndede udja-o raka-ta bade, ampo na-wdra palu-na, enz.,

als gij op dezelfde wijze kennis verkregen hebt, dan eerst is het voegzaam,

enz. (97.18—19); na-ndede-o, ampo pala ta-raka-ku rahmat, als het aldus zal

zijn, dan eerst zult gij heil verwerven (105.25 vgl. 92.15).

Pu, dialectisch po, in de spreektaal ook verkort tot p, heeft

A. de beteekenis van »noei". Zoodanig wordt het steeds gebezigd bij de

ontkenning: wati-pu wdra ana lamada, ik heb nog geen kinderen, (50.39);

wali-p sabune lampa-na, nog niet lang was hij gegaan (73.29). Uit den

aard der zaak blijft pu in dit geval bij de substantief-constructie: ba supu

wati-pu wdra èda-na, wegens haar (hem) nog niet gezien hebben (74.20)

;

ba bau wati ntene kai-pu mai-na, waarom komt hij nog maar niet terug?

(19.3). Wordt daa als ontkenning gebezigd, dan staat pu na het verbale

woord: madaraka-po dana, welke den grond nog niet bereiken (4.14).
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Vgl. Mak. taena-pa, Bug. dé-pa. Voorts kan pu in deze beteekenis staan

na wdra of na een kwalificatie! werkwoord, het is dan uit den aard zwakker

dan mbui-pu. Voorb. na-wdra-pu doü di ade rasa ake, zijn er nog menschen

in het land? (74.22); taho-pu batu-ku nggdhi ruma-t bitjdra ake, het is nog

beter dat ik opvolg wat de rijksbestierder zegt (55.27) ; mbölo-pu doü siwe

makalai di ade rasa ake, er zijn nog vele andere meisjes in het land

(28.11); kura udja-pu bade, zijn weten is ook nog te wenig (101.42). Ook

na bijwoorden : ai ake-pu, nu nog (100.36) ; na-öno sai waü-pu djdra-na,

hij drenkte eerst nog in het voorbijgaan zijn paard (53.17). In het algemeen

krijgt het verbale woord geen anderen nadrukswijzer, wanneer er pu »nog"

achterstaat; in een conditioneelen bijzin met nggdra beginnende, is men

evenwel genoodzaakt sa te bezigen. Een voorbeeld levert 89.41 : nggdra

pala koroa ede wati-sa-pu waü-na ngadji, als hij den Qoran niet kan lezen.

(In het oorspronkelijke is, eigenlijk juist, geschreven wati sapu, voor de

uitspraak is sapu één woord, evenals bijv. kada, met het accent op de

laatste lettergreep; ik heb evenwel gemeend dit in de transscriptie niet te

moeten navolgen, dewijl de verhouding van pu, dat zijne eigen beteekenis

behoudt, tot sa eene geheel andere is dan bijv. die van da tot ka). In de

gewone taal vermijdt men dit door eenvoudig wati-pu in zulke zinnen te

bezigen, waarin dan wali te beschouwen is als een verbaal subst. bij

wijze van absolutivum gebezigd, als vermeld is in § 249. Vgl. ook de

volgende §.

B. Verder duidt pu den tweeden persoon van den imperatief aan bij

transitieve werkwoorden (vgl. het gebruik van het Lampongsche paj; zie

onder ampo, alsook van het Bulusche pe: kumam-pe, eet, eet eerst! In het

Bim. is evenwel aan pu volstrekt geen eigen beteekenis meer toe te kennen).

C. Voorts wordt pu gebezigd als nadrukswijzer bij de in § 249 vermelde

als absolutiva gebezigde verbale substantieven. (Oorspronkelijk zal een zin

als rongga-pu akadawa, na-nggdhi-ra, wel beteekend hebben: pas daar aan-

gekomen, zeide hij, vgl. Bul. kampe zie onder ampo, thans echter is ook

hier geen eigen beteekenis aan pu meer toe te kennen). Door het veelvuldig

gebruik van pu na de woorden rongga en raka begint men het ook na deze

woorden te bezigen, waar zij als finiet werkwoord in den indicatief staan,

bijv. na-rongga-pu (75.36, 78.17, enz.); ntika na-raka-pu (57.23, enz.).

Pu wordt nog gebezigd na aho en mbui (§ 264) in de beteekenis van

»nog", zoo ook soms na köne: köne-pu, zelfs, zelfs nog (vgl. hel Bat. pe en

ook het Mal. pon), alsook in nira-pu zie § 281.

Ra, vgl. Mal. lah, dient:

A. Als nadrukswijzer na de finiete vormen van elk soort van werkwoord

in den indicatief en ook na de woorden in het begin van deze § gemeld.

B. Dan duidt ra den tweeden persoon imperatief aan van intransitieve

werkwoorden.
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C. Voorts wordt ra gebezigd als nadrukswijzer na de deelwoordelijke

vormen van elk soort van werkwoord (du, enz. kunnen hier niet gebruikt

worden) : doü mabade-ra malaho ro maiha, iemand, die het goede en kwade

kent (11.50); marai warawito-ra, her- en derwaarts vluchtende (83.26).

D. Ten slotte dient ra nog uitsluitend als nadrukswijzer na de praepositie

saraka.

Sa, in de spreektaal soms tot s verkort, wordt:

A. Het meest gebezigd na de finiete vormen van elk soort van werkwoord

in den indicatief, zoo de zin begint met nggdra, indien. Ook elk als werkwoord

fungeerend subst., enz. moet dan sa (sara of si) aannemen. Ook sa alleen

na het woord heeft dezelfde beteekenis : mu-rumpa-sa, als gij aanvalt (12.6

en 5. v. o.); na-mambe-sa eli-na, als hun geluid zwak is (ibidem, reg. 4 v. o.),

vgl. voorts de teksten passim. Eene enkele maal kunnen wij het door »of"

weergeven (vgl. het Mal. kalau) : daro-pu wdra-sa malani-tani, voel eens rond,

of er iets zwaars is! (34.24). Zie voorts pai-sa en sara-sa, § 284. (Vgl.

Bulusch sa, indien).

B. Voorts bezigt men sa om nog meer nadruk op een vooropgeplaalst subject

of ook op eene vooropgeplaatste bepaling te leggen, bijv. asa-na-sa na-turu

rase, wat zijn mond betreft, die eet maar alles (96.4) ; rawi-na-sa na-mbai,

hunne daden zijn stinkend (96.29); enz. Voor een vooropgeplaalst subst.

zou men nu ook nog nggdra kunnen zetten, vgl. § 284, men bezigt evenwel

ook sa, waar nggdra niet zou kunnen gebruikt worden, bijv. dei maradaawdra-sa

na-waü mpdra wdra, uit dat, wal niet bestaan heeft, is het aanwezig (97.11);

ba waü-mu bora-sa, enz., dewijl gij aanzienlijk geworden zijt, enz. (98.21).

Vgl. ook malai-na-sa § 280.

C. Ten slotte bezigt men sa in tegenstelling van na in de uitdrukkingen

nai-sa, morgen; didi-sa, overmorgen, vgl. § 211. Na deze woorden wordt

sa meestal tot s verkort.

Sara, uit sa en ra is geheel en al gelijk sa: na-mai sara ranggasasa, als

de reuzen komen (67.1

—

2); malaho sara na-waü mpara taru-tehe, het goede

nu is slecht geworden (99.14); nai sara — nai-sa (doch zelden gebezigd).

Bij het onder sa sub B. genoemde gebruik, treft men (in gedichten) wel sa

en sara tegelijk aan: ra-nggdhi-na-sa sara (99.7); parada sara-sa (100.26).

Si is:

A. Geheel en al gelijk sa: na-lampa-si di sori, als hij door eene rivier ging,

enz. (42.35); nai-si= nai-sa. Het is in de tegenwoordige spreektaal nog

gebruikelijker dan sa.

B. Ook kan si gelijk tji zijn: ba bau-si=ba bau-tji (bijv. 32.13 en 14).

Ti komt zelden voor. Men treft het aan in sela-li = sela-tji= sela-du,

alsook in de in § 238 besproken uitdrukking, alwaar men ook nli zegt.

(Te vergelijken zijn wel la en te, die in hel Kölosch den rol vervullen vanBim.

ra en du: wail-ta = waü-ra ; apa-te = au-du).
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Tji wordt voornamelijk voor den nadruk geplaatst na woorden met vragende

beteekenis: au-fji, wat? tjoü-tji, wie? ba bau-tji, waarom? bakai-tji, waar?

De Bimaneezen beschouwen tji als minder net dan ku. Door het veelvuldig

gebruik na deze woorden is men aan tji eene vragende beteekenis gaan

hechten en wordt het wel eens gebezigd \oor ro (vgl. de volg. §): wdra

palu-tji, is het voegzaam of mogelijk (58.9); wati-tji raa-kau kai-mu sambeya,

hebt gij niet bevolen te bidden? (85.9). Het wordt evenwel ook zonder

vragende beteekenis gebezigd na de aanwijzende voornw., vgl onder i en in

sela-tji, behalve. Somtijds bezigt men, vooral na bune, hoe? ku en tji te

gelijk, dus : bune-ku-tji; vgl. de voorbeelden cnder § 125. Voor de uitspraak

ontstaat door die samenkoppeling wederom een woord als sara, enz., dewijl

echter ku en tji hierin gelijk van waarde zijn, is maar steeds de hier

gebezigde schrijfwijze gevolgd.

Aanm. Het is wel niel twijfelachtig, dat deze woordjes oorspronkelijk pronomina zijn, vele ervan

zijn ook nog als zoodanig, hetzij zelfstandig, hetzij met een ander element verbonden in de

verwante talen gebruikelijk. Reeds uit hunne beteekenis om ergens op te wijzen, dus

ergens de aandacht op te vestigen, wordt hun gebruik bij sommige woorden, bijv. ter

versterking van de thans gebruikelijke pronomina, verklaard. Vanzelf hebben zulke aan-

wijzende woordjes tevens de beteekenissen van »hier, nu, daar, dan, toen", enz, (ziebija&e,

enz., § 217, vlg.). En zeker wel deze niet alleen, maar evenals nu nog, bijv. bakai of

cdedeï niet alleen gebezigd worden waar wij »waar" of «daar" gebruiken, maar ook inden

zin van: >van waar, waarheen; van daar, daarheen", zoo zullen ook deze woordjes wel

tevens den zin gehad hebben van: »tot, van, enz. hier (daar, enz.)" en dus als adverbia:

»tot (van) nu, nog, toen nog, daarna (vgl. ede-ra) verder, meer", enz. Oorspronkelijk zullen

zij wel bij werkwoorden, zij het clan ook zwakke, adverbiale beteekenis gehad hebben; deze

is echter hoe langer hoe meer verdwenen, totdat deze woordjes geworden zijn, wat zij nu

zijn, men vergelijke bijv. pu en du. Het laat zich gemakkelijk begrijpen, dat toen de

oorspronkelijke kracht dezer woordjes niet meer gevoeld werd, hunne verschillende vormen,

naarmate zij wezen op iets, dat meer of minder van den spreker verwijderd was, verward

werden, zoo zal wel oorspronkelijk tusschen da, du en (het Kólosche) di hetzelfde verschil

bestaan hebben, als bijv. tusschen Jav. iki, iku en ika. (Waarschijnlijk is da, enz. in den

grond één met ra, Mal. lah, Mao. ra, ook een zwak »daar" en »dan", vgl. Kern., de

Fidjitaal, enz. pag. 147). Waarom nu de taal in het eene geval bepaaldelijk het eene woordje,

in het andere geval het andere bezigt, is moeielijk uit te maken, dewijl de redenen die

daartoe geleid hebben, wel meestal met de eigenlijke kracht dier woordjes niets te maken

hebben, op zichzelf toch ligt bijv, in ra niets, waarom het alleen bij den imperatief van

intransitieven zoude te gebruiken zijn, het Mal. bezigt dan ook lah wel degelijk bij transitieven,

evenmin ligt er iets in de oorspronkelijke beteekenis van pu, wat het alleen voor transitieve

werkwoorden geschikt doet zijn. Uit het gebruik van tji (dat wel alleen eene andere uitspraak

van si is, vgl. si, B. en dus oorspronkelijk vrij wel hetzelfde als sa) als middel om een

vraag uit te drukken, is te zien, hoe zulk een woord soms eene bepaalde functie krijgt.

§ 271. Tot de nadrukswijzers kan ook gebracht worden het woordje ro (vgl. Sawu.

do en Bim. indo), dat eveneens enklitisch is, doch niet bij een bepaald woord

behoort, maar een geheelen zin of zinsnede eene vragende beteekenis geeft.

Gewoonlijk wordt het na 't laatste woord van den zin gevoegd: mu-püi

lóko-mu-ro, hebt gij buikpijn? (19.6); mbeè ake nee landa-ro, is deze bok

»om te verkoopen" (te koop)? (54.25); na-nloi-ra supu-pu-mu-ro, zij t gij reeds
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lang ziek ? (59.24) ; sake pasaka nggomi-ro, zijn het uwe eigen geërfde buffels ?

(30.11); na-waü-ra tjumpu doü di ade rasa-ro, zijn de menschen van het

land «ten einde" (zijn er geen menschen meer in het land? 74.15). Het

kan evenwel ook meer midden in den zin komen te staan; bijv. in uitdrukkingen

als: vodra palu gevolgd door een verbaal subst. of een vorm met ndai, zal

men ro na palu plaatsen en niet achter het volgende, wat eigenlijk in plaats

van een nevenzin staat, zoo ook waar het verbale subst. van het perf. in

plaats van een finieten vorm staat: waü-du handeu-mu-ro dri-mu alta-n ede,

hebt gij uw broertje daarstraks gebaad? (35.8, vgl. 72.11). Zoo het na de

finiete vormen van een werkwoord in den indicatief komt te staan, wordt

geen andere nadrukswijzer gebezigd, bijv. mu-kapöro-ro, zijt gij boos ? (bijv.

27.26, vgl. 28.29, 30.19 enz.). De nadrukswijzer voor den conjunctief kan

echter blijven, vgl. § 233, zoo ook pu, in de beteekenis van: nog; eigenlijk

ontstaan, door de verbinding dezer woordjes met ro, wederom woorden als

kada, enz. (zie de vorige §), in de teksten heb ik ze evenwel op dezelfde

wijze geschreven als bijv. sa en pu na een woord te zamen komende, vgl.

de vorige § sub pu. Wanneer een zin met wati of wali-pu begint, hangt

de plaats van ro af van den meerderen of minderen nadruk, dien men op

deze woorden leggen wil : wati nfene-pu-ro rodjo angi-mu labo rahi-mu, zijt

gij nog maar niet met uwen man verzoend? (73.4); wati neè-mu weli sdhe-ro,

wilt gij geen buffels koopen? (29.3

—

4); staan de volledige pers. voornw. of

de aanwijzende als subject voorop, dan wordt ro aan deze gehecht, het eenige

voorbeeld in de teksten is op 97.8, waar ro tegelijk met tji voorkomt.

Overigens is het gebruik van ro in vragen niet noodzakelijk.

VOORZETSELS.

§ 272. De eenlettergrepige woordjes ba, di, sa en tja komen alleen als voorzetsels

voor en kunnen ook voor de tegenwoordige taal als oorspronkelijke voorzetsels

beschouwd worden, d. w. z. hunne beteekenis kan niet teruggebracht worden

tot eene vatbare naamwoordelijke of werkwoordelijke (daargelaten dat zij

allereerst wel pronomina zullen geweest zijn). In hetzelfde geval verkeert

waarschijnlijk ook het tweelettergrepige watu.

Ba.

A. Ba wordt in de eerste plaats gebezigd tot uitdrukking van den genitief

en van den agens der transitieve verbale vormen, vgl. •§ 187, 188 en § 65,

79, 111, 228 en 254. Hier is nog alleen op te merken, dat het ook na

intransitieven ons »door" kan beteekenen : mu-made-ra ba nahu, gij zult door

mij sterven (65.42); mbari ba bembe, dronken van of door katjoeboeng (47.17);

bint ba arupiya, vol met guldens (24.33).
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B. Verder kan door ba de instrumentalis worden uitgedrukt: renfa ba

rera, vermelden met de tong (III); karawi ba weki, verrichten met het

lichaam (8.18); ringa ba fiko-na, hooren met zijne ooren (86.9).

C. Ook wordt ba gebezigd in beteekenis van »door, wegens, omtrent",

in welk geval wij het dikwijls door de voegwoorden » omdat, dewijl" kunnen

weergeven: ba ra-losa mani, wegens het uitkomen van het zaad (10.21);

(doü mararaka ba lalehe) ba ra-mbia lopi-na, (lieden, die in het ongeluk zijn

gekomen) «door het gebroken zijn van hun schip" (doordien zij schipbreuk

geleden hebben, 70.8) : ba nae-na madja ro weha-mu ba èda-mu lènga-mu

madèse morlaba(t), wegens de grootte uwer schaamte, dewijl gij ziet, dat

uwe makkers een hoogen rang innemen (83.26 en 27); dahu ba, vreezen

wegens, vreezen voor = dahu di (bijv. 9.15. v. o.). Vgl. ook het gebruik van

ba na werkwoorden als karinga, mededeelen, zie § 34 en na de in § 248

genoemden.

D. Voorts wordt ba gebezigd in den zin van «omtrent, wat betreft"

voor vooropgeplaatste subst. en pers. voornw. Bij de vertaling wordt het

't best door het redeaccent weergegeven : nde pala ba nahu wati disa-ku inga

ro horu. maar ik durfde (hem) niet helpen en bijstaan (36.21) ; nde pala ba

sa-mena-mena doü madöho ede na-hera mena ade-na, al de lieden nu, die zaten

(aanwezig waren), waren verwonderd (49.6) ; ndadi ba wai na-waü-ra

warawito rima-na, de handen der oude vrouw nu gingen her- en derwaarts

(73.14); nde pala ba doü di amba maèda la Kasipahu, ede-ra

tjuma-tjtiwa bale kai-na hadju (maèda in plaats van èda, als absolutivum

gebezigd, volgens § 249, dewijl een subst. als agens voorafgaat, vgl. § 255),

toen de lieden nu op de markt K. zagen, wierpen zij hem met

hout (62.6); nde pala safoi ba lowa-mu sambele salie, maar wat betreft uw
buffels kunnen slachten (maar dat aangaande, dat gij in staat zijt of er toe overgaat

om buffels te slachten, 28.30). Men vergelijke ook ba in ba bau, waarom?

E. Ten slotte bezigt men ba na raka, komen tot, bereiken, in uitdrukkingen

als: raka ba lalehe, in het ongeluk komen (70.8); na-raka-ra ba wakatu loho,

(toen) hij kwam tol den middag, (toen) het middag geworden was (51.37).

Daarentegen bezigt men steeds di, zoo dat, wat bereikt wordt, eene plaats

of concreet voorwerp is (raka wordt in genoemde beteekenis steeds als een

intransitief behandeld, daarentegen als een transitief in de beteekenis: ver-

krijgen of vinden) uit dit gebruik van ba blijkt dat het woord vroeger ook

eene beteekenis moet gehad hebben gelijk aan die van di, Mal di, welke thans

echter op den achtergrond is geraakt. Denkelijk is Sawusch pa te vergelijken

(over b voor p zie § 12).

Di (Mal. di, enz.), de, dei.

A. Di geeft zoowel rust op, als beweging van en naar eene plaats (of

tijdstip, maar dan als «beweging naar'" niet gebruikelijk) te kennen. Het is

dus door ons naar hbt verband met »te, in, op, van, naar" weer te geven:
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nggeè di sori, in de rivier wonen (21.3); kidi di doro, op een berg staan

(16.5. v. o.); maru di hawo hadju, in of onder de schaduw der boomen liggen

of slapen (29.8) doho di tantonga, voor of bij het venster zitten (50.15)

;

puwasa di wura ramala, vasten in de maand Ramadlan (9.10. v. o.) ; lampa

di sori, in of door eene rivier gaan (42.55); luu di mada, in het oog gaan

(73.6) ; wii di Ma maru-kai-na, nederleggen aan het hoofdeneinde van de

slaapplaats (4.42); dula di uma, naar huis terugkeeren (bijv. 18.53); lao di

ruma-l, naar den vorst gaan (74.28—29); raka di doro, op de bergen gekomen

(29.26): raka mpa di rato, toen hij bij den prins gekomen was (25.21, in

zulke uitdrukkingen kan men in het Bim. naar willekeur voor het subst.,

dat een persoon voorstelt, hidi «plaats" al dan niet bezigen; hidi bijv. gebezigd

op 57.4, 79.15 enz.), di toi waü-na, van hare vroegste jeugd af (66.12).

Zeer dikwijls wordt di met volgend subst. ook gebezigd tot bepaling van een

ander subst., bijv. londe di möti, de visschen in zee, de zeevisschen (20.7);

lampa rawi-na di kapa, zijne lotgevallen op het schip (75.25); doü di rasa,

de menschen in het land, de bewoners van het land (74.9).

B. Vandaar wordt di ook meer overdrachtelijk in de beteekenis van

»aan, omtrent, van" gebezigd, bijv. raho di, vragen aan (59.27); nggeè ada

di, medeeling doen aan (22.6); kalei di para/cara hukum, omtrent of aangaande

het recht onderwijs geven (50.5); raso di, rein van (8.21); makalai di, dat,

wat verschilt van, dat wat anders is dan (6.12. v. o); malowa ro mabade

di sa-mena-na isi langi, «die kundig is en weet ten opzichte van", (die

kundiger is en meer weet dan) de (overige) hemelbewoners (7.14); maulu

di, dat, wat eerder is dan (8.29) ; di raka-ku madja taho-pu balu-ku nggdhi

ruma-t bitjdra, het is beter dat ik opvolg wat de rijksbeslierder zegt, dan

dat ik schande verkrijg (55.26).

Als een meer deftig woord bezigt men de (vgl. Jav. den = di bij passieven),

bijv. tau de rowa, in een pot doen (4.42), de malam djumaa, in den nacht

voor Vrijdag (4.19); enz.

Meer nog is als zoodanig in gebruik dei, bijv. wii dei óha, op de rijst

leggen (5.21); daamawdraraa dei weki-na, welke geen bloed

aan het lichaam heeft (10 55); masuna dei ndeu ede, hetgeen sunnat is ten

opzichte van het baden (11.5); dei tampuu-na, van het begin af (12.20);

dula dei gunt, terugkeeren naar den leermeester (5.5); oi dei temba, water

uit den put, putwater (4.41). Somtijds (doch zeldzaam) neemt dei het prefix

ma aan, vgl. § 60.

Dit dei zal wel oorspronkelijk hetzelfde woord zijn als het gelijkluidende

dat «diep" en «binnen" beteekent. Eerst zal men wel gezegd hebben di dei

in de beteekenis van het Mal. di dalam, waarvoor men thans in het Bim.

di ade bezigt; daarna dei zonder di evenals nu ade, en dewijl, wat dooreen

dei= di dalam uitgedrukt wordt ook door di op meer onbepaalde wijze te

kennen wordt gegeven, zoodat beide woorden gedeeltelijk synoniem zijn, zal
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men wel bij de overeenkomst in klank van dei met di, de, deze woorden

eindelijk als geheel synoniem zijn gaan beschouwen.

Tja, »naar", alleen in samenstelling met enkele woorden, vgl. § 263.

Het Kölosch heeft ha : ha-rowa = Bim. tja-awa, naar beneden. Het schijnt

oorspronkelijk één met sa te zijn.

Sa. Als zelfstandig voorzetsel komt sa voor in de beteekenis van »tot,

tot aan": dei tampuu-na sa tjumpu-kai-na, van het begin tot het einde (12.21)

;

wati-du wdra romo midi ro sana ro taho ade-na sa bala ai ede, hij was

onrustig en ongedurig tot aan het aanbreken van den dag (56.7); köne sa

umu kiyama ngupa-na, al zoekt hij tot den tijd van de opstanding (55.31,

vgl. ibid. reg. 18 waar saraka gebezigd is). Overigens komt sa slechts in

samenstelling voor en wel:

A. Met ablatief-beteekenis in: sambia, des avonds (aimambia, avond), bijv,

wura malarowa sambia, de maan, welke des avonds schijnt (108.15) en vooral

gebezigd in : nai-s sambia, morgenavond, nddra-s sambia, aanstaanden avond,

enz., alsook in sangadi, des nachts (ai mangadi, nacht) in nai-s sangadi, enz.,

welke woorden ook na subst. kunnen voorkomen, bijv. amba sambia, markt

bij avond, avondmarkt, röko sangadi, feest bij nacht, nachtelijk feest. Vgl.

het Bat. si-borngin, alsook het Mal. samalam. Het gebruik van sa in deze

beteekenis is verouderd en voor de tegenwoordige taal zijn sambia en sangadi

dan ook als zelfstandige woorden te beschouwen. Nog moet sa in die

beteekenis voorkomen in : sa-doü-na, vgl. § 264, hoewel de Bimaneezen thans

aan dit sa de beteekenis van één geven.

B. Voornamelijk wordt sa gebezigd bij de vorming van de, ook in de

verwante talen gebruikelijke, adverbiale uitdrukkingen als: sa-kura-kiira-na,

op zijn minst (bijv. 10.29); sa-mböto-mböto-na, op zijn meest (bijv. 15.12);

sa-ntoi-na, op zijn langst (bijv. 10.29); sa-ntoi-ntoi-na, bij al den duur ervan,

altijd (bijv. 6.14. v. o.) en met de ontkenning bij het werkwoord «nooit"

(bijv. 56.29); sa-ntoi-ntoi duniya, zoolang de wereld duurt (16.19) ; sa-ndru-ndru

ntjai, bij de geheele lengte van den weg, den geheelen weg over (62.5, ook

sa-ndru ntjai,, bijv. 54.15); sa-dondo ntanda, naar de lengte van zien, zoover

men zien kan (95.4); masatenggo-tenggo (vgl. § 60) djara ede rai-na, hij

spoedde zich volgens (of: met) alle kracht van het paard (26.9); na-hera

ade-na masanae-nae hera, hij verwonderde zich met al de grootte der

verwondering, hij verwonderde zich ten zeerste (61.12— 13); sa-pöda-pöda

(9.2 en 7) of sa-póda-poda-na (bijv. 64.14); volgens het waarzijn (ervan),

naar (of: in) waarheid; sa-waü-waü, naar vermogen, zooveel mogelijk. De

beteekenis van sa in deze uitdrukkingen kan naar het woord, waarmede

het verbonden is, verschillend opgevat worden, gelijk in de verschillende

talen ook verschillende praeposiiies voor dergelijke uitdrukkingen gebezigd

worden. In sa-mböto-mboto-na, enz. laat zich sa verklaren als »tot", vgl.

het Lat. ad entremum, het Duitsche zum höchsten; in sa-poda-pöda-na,
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enz. heeft sa stellig instrumentale beteekenis, dewijl men daarvoor nog kat

kan plaatsen, vgl. ook het gebruik van kai met deelwoorden tot het vormen

van bijwoordelijke uitdrukkingen ; in sa-nloi-ntoi-na, enz. kan men aan sa de

beteekenis geven sub A. vermeld, maar evengoed eene instrumentale, welke

wij door »bij" kunnen weergeven. Hoewel sa ook in deze uitdrukkingen

alleen in samenstelling voorkomt, heeft het toch in zooverre levende waarde,

dat naar analogie dergelijke woorden nog opnieuw gevormd kunnen worden.

C. Nog komt de praepositie sa voor in: sadöho (van döho, zitten), sakidi

(van kidi, staan) en samori = (van mori, leven), bijv. ede-ra maru sadöho-na,

en toen ging hij zittende slapen (41.11); na-donggo sakidi-du sura ede, hij

gaf dien brief staande over (78.39); mu-furu karawi-ku nggömi ba lowa-mu

umbu samori weki-mu, gij handelt zeer slecht, doordien gij in staat zijl

uzelf levend te begraven (55.28). Men vergelijke hierbij een Maleisch:

langkap orang dengan hidup-nja. De beteekenis »met, te zamen of te gelijk

met", welke hierin aan sa toegeschreven moet worden, schijnt het ook te

hebben in : salondo (van londo, afdalen) wat de Bim. verklaren door lurun-

tumurun: kapo ede salondo doü manggeya, daarom (zult gij) van geslacht tot

geslacht tot vampyrs worden (3.14). Waarschijnlijk is londo hier als subst.

te nemen in den zin van afstammeling (het is mij echter niet bekend of

het in deze beteekenis nu nog in gebruik is), zoodat salondo letterlijk zou

zijn: met de afstammelingen. Eene dergelijke uitdrukking is: sa-uma-uma,

bijv. doü mampinga sa-uma-uma, iemand, die doof is met zijn geheele huisgezin

(17.6). Nieuwe uitdrukkingen laten zich echter op deze wijze niet meer vormen.

Aanm. Deze praepositie sa zal ook wel vervat zijn in woorden als: sabune, hoeveel? vgl. Kólo

siyapa, Mak. siyapa, Bug. siyaga, Bat. sadiya; zoo ook in sandake en sandede, zooveel,

vgl. Mak. sikamma, waarvan de oorspronkelijke beteekenis dus moet zijn: tot hoe (wat

waar); tot aldus, tot alzoo. Omtrent de verwantschap der beteekenissen, waarin sa kan

voorkomen, vgl. Kern., Kawi-Studiën, pag. 83.

Watu.

A. De eigenlijke beteekenis is: van, uit: walu tampuu-na, van het begin

af (bijv. 25.28) ; walu ai masidi waü saraka ai mambia, van den

vroegen ochtend tot den avond (67.11, vgl. di); londo watu, afdalen

van (bijv. 50.52); mai watu Allah, komen van God (8.11); mai watu nggalo,

terugkeeren van de jacht (25.26); sura watu, enz., een brief (afkomstig)

van, enz. (72.29) ; taho watu ringu-na, beter worden van de krankzinnigheid

(54.9); lösa walu oi, uit het water gaan (42.36); paki watu rasa, uit het

land verbannen (64.51); mabu watu, vallen uit (bijv. 54.14); walu siya mpa

wontu kai tjilaka, uit haar (de tong) komt slechts ongeluk voort (105.40).

B. Uit de beteekenis van » uit" spruit voort het gebruik van het woord

in de volgende uitdrukkingen, welke ook in andere talen door den ablatief

worden te kennen gegeven : kadöho watu wdna-na, doen zitten aan hare

rechterzijde (68.15); kuntji watu dei, van binnen, aan de binnenzijde sluiten
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(70.42); watu bae di-na, aan de Westzijde (3.34) : lampa natu ntanga makalai,

langs een anderen tak van den weg voortgaan (86.8); watu afce, langs dit,

hierlangs, Lat. hac (57.34); watu ede, daarlangs (33.24).

Aanm. Waarschijnlijk is watu te vergelijken met Bul. witi en witu. Denkelijk zijn deze woorden

samenkoppelingen van oorspronkelijk gelijkwaardige elementen, evenals bijv. Jav. iku, Mal.

itu, Bim. aka. Als praepositie is tu nog gangbaar in het Bat., terwijl het in 't Maleische itu

nog als pronomen voorkomt. Tusschen wa, wi en a als in aka, i als in itu, zal wel weinig of

geen verschil bestaan hebben. Als prefix komt wa nog voor in het Bal. in woorden als:

waumah, huisgenoot; wadesa, dorpsgenoot. Men zou hij watu ook aan het Jav. wëlu kunnen

denken. Hiertegen pleit echter in de eerste plaats, dat de vocaal van de eerste lettergreep

in dat geval, naar alle waarschijnlijkheid, niet a maar o zou zijn (vgl. § 10). In de tweede

plaats, dat het woord nooit het prefix ma kan aannemen, wat toch met die praeposities,

welke van verbalen oorsprong zijn, meestal wel hef geval is, vgl. de volgende §.

§ 273. Alleen met de waarde van een voorzetsel komen in de tegenwoordige taal

voor, hoewel de oorspronkelijke beteekenis eene verbale moet geweest zijn

:

kat, saraka, sela en waü. Hierbij kan labo gebracht worden, dat evenwel

ook als bij- en voegwoord kan voorkomen.

Kai. Over dit woord zie men § 115, als ook de Aanm. II. na § 140.

Dikwijls neemt 't het prelix ma aan (voorb. onder § 60 en 115). Met een

nadrukswijzer komt het zelden voor, zoo er een gebezigd wordt is ku te

gebruiken, bijv. kai-ku nggdhi, kai-ku nee-ia mataho, «met woorden, met

uw willen het goede" (zoowel door middel van de taal, die gij bezigt

als door het goede d. i. wat de adat voorgeschreven heeft, te willen of te

volgen, IV).

Saraka, tot, tot aan, voor verbale subst.' ook met »tot dat" te vertalen,

van raka, komen tot, bereiken. (Denkelijk is sa hier = Mal. ter). Voorb.

watu tampuu-n saraka tjumpu kai-na, van het begin tot het einde (bijv. 25.29)

;

saraka boha ai nangi-na, tot middernacht weende zij (39.9); saraka ake, tot

hier of tot nu toe (35.10); labo töpa ro djagu wdli mpa saraka mbisa-na,

terwijl hij hem tevens wederom met hand en vuist sloeg, totdat hij flauw

viel (66.6); di ade masanai-nai lai nae-na saraka sampela-na, dagelijks

•veranderde hare grootte" (werd zij grooter), totdat zij volwassen was

(67.27).

Voor saraka kan het prefix ma gebruikt worden : watja edi masaraka

bumbu djanga, de voeten wasschen tot aan de enkels (11.16); na-nuntu-ra

watu tampuu waü-na masaraka kantjöki-na ba doü mantau lewi,

,. masaraka dundu löo-na ba anakoda awa móti, hij verhaalde van het eerste

begin af tot daartoe, hoe de eigenaar van den tuin hem mishandeld

had, tot daartoe, hoe de scheepsgezagvoerder hem in zee geduwd had (75.14).

Ook wordt na saraka wel ra gebezigd: saraka-ra subu, tot den tijd van het

morgengebed (41.3); saraka-ra ai mambia, tot den avond (27.17); nooit ku,

als na labo, wijl raka in de beteekenis van » komen tot" als intransitief

beschouwd wordt, zie onder 6a. Soms moeten wij saraka weergeven door

» zoodat zelfs", bijv. saraka ana ra wai-ia mangdha weya ntoi-na, wati
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waü-na kampoi, zoodat zelfs onze kinderen en kleinkinderen het niet kunnen

opmaken, als zij van de opbrengst ervan leven (62.53, mangdha voor ngdha

als absolutivum, vgl. § 249 dewijl de agens als subst. voorafgaat, vgl.

§ 255) ; ede-ra kapöro kai-na labo wei-na, saraka ia ro kamai-na, daarop werd
hij toornig op zijne vrouw, zoodat hij haar zelfs uitschold (24.29).

Sela, behalve, uitgezonderd, wordt steeds gevolgd door een nadrukswijzer,

meestal ti, doch ook wel tji (bijv. 95.6. v. o.) of du ; het prefix ma neemt

het echter nooit aan : tudu angi huri labo doü siwe sela-ti honggo-na

ro uhu-na ro woi-na, het elkander aan het vel aanraken van (een man) en eene

vrouw uitgezonderd het haar, de nagels en de tanden (11.21—22);

upa-na doü nde lao labo-la, sela-du doü masupu ede, met vier menschen moet

gij gaan, behalve den (niet medegerekend den) zieke (5.27) ; (het water voor

het gebed maakt onbruikbaar) möda aka(l)-na sela-ti maru makanteè,

het verlies van het bewustzijn uitgenomen het rustig slapen (8.40).

Vgl. ook malai-na-sa, § 280.

Aanm. Er komt in het Bim. nog een sela voor in de beteekenis van breken (frangi), stuk, uit elkander.

Dit woord schijnt hetzelfde te zijn als het Daj. sila. splijten, men vergelijke Bim. mbia,

breken en Mal. bëlah en voor het wegvallen van de / in dit woord het Bim, woord voor

•splijten": tia, wal wel uit een nevenvorm van bëlah te verklaren is. Als subst. beteekent

sila ook: deel, zijde, kant. vgl. bëlah, vandaar zou zuk een woord, wederom verbaal

genomen, ook de beteekenis kunnen hebben van »aan eene zijde, aan een kant zijn, k part zijn

of doen zijn", al naar men het woord als een intransitivum of als een transitivum neemt.

Eene dergelijke beteekenis vertoont nu het .Tav. silah nam.: afzonderlijk, als subst. «iets

afzonderlijk", silah-silah, één voor één, goed uiteengezet. Uit het begrip «afzonderlijk zijn"

kan zich licht ontwikkeld hebben •uitgezonderd zijn" en derhalve is het Bim. sela «behalve"

waarschijnlijk hetzelfde woord als sela = Daj. sila. Ook het Mal. tjuwali, katjuwali,

katjuwati-nja
; het Mak. sangali, pasangali-na, pasawali-na, het Bug. sangadi-na of pese-

wali-na moeten hetzelfde gronddenkbeeld bevatten, vgl. Bug. wali, Mak. bali, zijde, kant;

pasawali en pesewali beteekenen niels anders dan: aan de ééne of aan de andere zijde doen
zijn, a part doen zijn, zie ook dri $ 274.

Waü, vgl. § 77 en § 85 Aanm. I. Onder § 77 is een voorbeeld te vinden,

waarin waü het prefix ma aanneemt, zij het ook als bepaling van een subst.

Labo, (vgl. 141) kan het prefix ma aannemen of wel den nadrukswijzer ku

achter zich krijgen.

A. In de eerste plaats heeft het de beteekenis van: met, te zamen met:

döho labo, zitten (te zamen) met (bijv. 73.29—30) ; lampa labo, gaan (te zamen

met (bijv. 74.32 en zoo zeer dikwijls, wanneer sama bij het werkwoord

staat gebezigd, vgl. § 265); sapdhu labo, van éen gelaat zijn met = gelijken

op (75.34—35); ropo labo, twisten met (51.15); ntjao labo, te zamen komen

met (41.26

—

27); èda angi labo en ntumbu labo = \g\.bertemu dengan (passim);

sarnbeya labo sewi-na, bidden met wat er over is (10.40) ; lai labo, verschillen

met (16.10. v. o., vgl. di); ntjdra-ntjao malabo, idem (12.11); ntjengga labo,

te zamen scheiden met = zich scheiden van (73.37); deni labo (58.50) = deni

di (69.50), dicht bij ; doü mambölo malabo daha mena, vele lieden, die alte-

maal met wapenen waren (19.27).
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B. Uit de beteekenis »met" spruit voort die van: benevens: ou anahoda

labo wei-na, den gezagvoerder met of benevens zijne vrouw uitnoodigen

(75.27); na-eda-ku djdra mamböto labo doü waü manenti-na, zij zag de paarden

benevens de (bijbehoorende) lieden, die ze vasthielden (74.33). Vandaar kan

labo ook zooveel als »en" zijn ter verbinding van subst., bijv. na-raho-ru

kafa labo ndau. Ede-ra mbeï-kai kafa malabo ndau, zij vroeg om garen en

(benevens) eene naald. Daarop gaf men baar garen en eene naald, (73.10)

;

wdra sa-buwa wai malabo ompu, er was eens eene oude vrouw en een oude

man (59.1); mpdma nasi malabo kura-kura, verhaal van de vogels en de

landschilpad ; na-raka 'ilmu labo rahasiya, duniya labo ahera, hij verkrijgt

wetenschap benevens wat geheim is, de wereld en het toekomstige leven

(86.1 en 2). Ook wordt labo m dien zin wel eens door mandinga vooraf-

gegaan (vgl. onder D): niyal mandinga labo oi, de niyat benevens water (10.16).

C. In de beteekenis van »met" wordt labo gevolgd door het verbale subst.

der kwalificatieve werkwoorden, ook gebezigd tot vorming van adverbiale

uitdrukkingen, vgl. § 267.

D. Meestal evenwel moeten wij labo gevolgd door een verbaal subst.

weergeven door »en daarbij, en tevens, terwijl", de beteekenis van de praepositie

blijft natuurlijk hierbij de sub A. genoemde: na-kabengke-ku weki-na labo-ku

nenti-na rii uma-na, zij hield zich stijf en daarbij (en tevens) hield zij den

huisstijl vast (52.11); na-ntjewi-ku upa kaki dèse-na labo-ku mpore-na, het

was meer dan vier voet hoog en daarbij vet (52.41); ede-ra töpa

ba ama-na ana-n duwa-n ede labo kalèsa kalondo-na walu asi, daarop sloeg

de vader zijne beide kinderen en joeg hen tevens naar beneden

uit het paleis (64.34—35); labo tjuwa-tjuwa kambèke-na hidi mandai rai kai

labo weta ba hido, terwijl elk eene plaats zoekt om te vluchten, tevens

jammerende uit honger (84.1. v. o. en 85.1); nljambe kai labo

saröme salaho-na, zij antwoordde al glimlachende (27.59—40, vgl. salaho

§ 265) ; ede-ra rai kai-na labo waü kadjoro-djoro raa weki-na, daarop

vluchtten zij terwijl het bloed uit hun lichaam stroomde (62.1—2);

bune-ku da mpèke kai nahu labo ngdha-ku wali römo ntjihi-na, hoe zoude ik

niet mager zijn, terwijl ik volstrekt niet voldoende eet? (55.18. v. o.); labo

waü bae kai-na ade, zonder het te weten (8.25).

Behalve labo alleen, bezigt men op deze wijze ook dikwijls mandinga labo,

eig. »dat, wat te zamen is met" (ndinga van dinga, makker, Mal. dengan).

Ook dan kan labo den nadrukswijzer ku aannemen. Voorb. komba mena edi

ra rima-na upa mbuwa mandinga labo-ku nae, zijne vier pooten

waren gevlekt en tevens was het groot (52.59—40) ; na-ntjambe-ra

mandinga labo waü bura feka pdhu-na, hij antwoordde,

terwijl hij daarbij doodsbleek was geworden (75.19—20); au-tji habar mai

kai nggömi mandinga labo waü-ra mbala-mbala sarumbu-mu ake, wat is er

voor nieuws (of: wat is de reden), dat gij komt, terwijl uw lichaam bont
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en blauw ziet? (52.14); mandinga labo ou-ou salaho-na, tevens herhaaldelijk

roepende (65.56).

Ook wordt labo wel eens in samenstelling gebracht met wdli: labo wdli-ku,

en daarbij ook, en daarbij nog (bijv. 95.4. v. o.).

Somtijds wordt zoowel labo, in deze beteekenis, als mandinga labo, als

voegwoord behandeld, zoodat dus de iiniete vormen van bet werkwoord

volgen. Betrekkelijk geschiedt dit nog zeldzaam, iets meer met mandinga

labo dan met labo alleen. Voorb. labo na-waü-ra lelo une sanlika dia, en

(de sarong) was daarbij vol gaten als een net (61.6. v. o.) ; na-tangdra kai-du

weki-na labo tangdra kai-du rasa-na, enz., hij noemde zich
,

terwijl hij zijn land den naam gaf van, enz. (63.16— 17); mandinga labo sangadji

di ade rasa ede na-ntjewi-ku tjaü-na labo kali ede, terwijl de vorst van het land

zeer gesteld was op den opperpriester ^50.6 en 7, als mandinga labo hier

als voorzetsel behandeld ware, moest het laatste gedeelte luiden: mantjewi

tjdu-na. enz, vgl. § 255); mandinga labo bade-ku, terwijl men het weet

(6.16. v. o.) ; mandinga labo na-bade-ra, enz., terwijl zij tevens wisten, (75.35).

E. Uit de beteekenis «met, te zamen mei" is voorts ontstaan die van

»met, door middel van", bijv. ringa labo fiko, hooren met de ooren (7.8);

èda labo mada, zien met de oogen (ibid. reg. 10); huku labo lembe, met de

sarong afvegen (75.9).

F. Uit de beteekenis »met" heeft zich eveneens ontwikkeld die van »in

vergelijking met of van" (vgl. ook lai labo, verschillen met), bijv. sabune

ruu-na nasi ede labo ruu ita döho ake, «hoeveel is het lot dezer vogels met

ons lol", (wat is het lot dezer vogels in vergelijking van het onze ? 59.40)

;

taho wdli-pu mbia sambura labo mimi made-la, het is nog beter schipbreuk te

lijden »in vergelijking van ons verdrinken" (dan dat wij verdrinken, (21.16. v. o.).

G. Op te merken is nog het gebruik van labo in zinnen als de volgende

:

sara-sa labo bonggu ba doü bae-la, zoo gij al niet sneuvelt, «wordt gij daarbij

door uwe vijanden overwonnen" (dan wordt gij toch in alle gevallen door

uwe vijanden overwonnen, 14.5); köne pöda mpowa wali waa-ta Mayang-

Mangure labo wdra ntene-na doü maöto ita, al neemt gij M. M. niet mede,

laten er dan toch in alle gevallen menschen zijn om u te begeleiden,

(76.5—6).

H. Ten slotte wordt labo in plaats van di gebezigd om de betrekking

tusschen een werkwoord en indirect object aan te duiden en is dan door ons

met verschillende voorzelsels weer te geven: nggdhi labo, zeggen aan (bijv.

20.11); nggeè ada labo, mededeelen aan (bijv. 23.14); donggo labo, overhan-

digen aan (72.40) ; kapöro labo, toornig op (24.29) ; lingi ade labo, verlangen

naar (25.26); neè labo, verlangen naar iets (67.16); katuna weki labo, zich

vernederen voor (9.8) ; karawi labo, verrichten jegens (50.26) ; ngango labo,

in opschudding zijn wegens iemand, (55.1); tanaö labo, leeren bij of van

iemand (72.8) ; enz. Dit gebruik van het woord zal wel wederom daardoor
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te verklaren zijn. dat het, als synoniem van di in bepaalde functien, ook in

deze gevallen daarmede gelijkgesteld is geworden. Vgl. het gebruik van

sama in het Batav. en spreek-Maleisch.

Aanm. Alleen in de waarde van eene praepositie komt nog voor, hoewel het in de gewone taal niet

meer gebruikelijk is: anta-na ba, in beteekenis = ba (c.) of ba supu, vgl, §276. Oorspron-

kelijk moet het een subst. geweest zijn, terwijl door na en ba de volgende genitief aangeduid

wordt, vgl. § 274

§ 274. Als praepositie kunnen voorts optreden de woorden dra, dri, awa, ipa en èse,

die ook als bijwoorden in gebruik zijn. Eigenlijk behoort hiertoe ook deï,

dat evenwel eene meer uitgebreide beteekenis gekregen heeft (zie di). Hierbij

kan gebracht worden aka, dat ook als aanwijzend voornw. optreedt en wegens

de beteekenis : wawo, hoewel dit niet zonder eene andere praepositie gebezigd

kan worden. Dikwijls moeten wij deze woorden door een voorzetsel tegelijk

met een bijwoord weergeven.

Aka geeft als praepositie zoowel beweging naar, als rust op eene plaats te

kennen en kan dus steeds door di vervangen worden. Tegelijk duidt het

echter aan, dat die plaats van den spreker verwijderd is of in den verhalenden

stijl, dat die plaats verwijderd is van die, waar zich de persoon, van wien

gesproken wordt, heet te bevinden. Onder dit laatste is steeds als regel de

vaste verblijfplaats Ie verstaan, zoo zal men altijd zeggen : na-dula-ra di

uma-na, hij bracht het naar zijn huis en niet: na-dula-ra aka uma-na, enz.

(vgl. de teksten passim), dewijl natuurlijk het huis als de vaste verblijfplaats

te beschouwen is. Wel leest men 45.55 : na-lao waa-ra aka uma-na, hij ging

en bracht (haar) naar zijn huis, maar hief is sprake van iemand, die een

tijd lang in een ander land gewoond heeft en daar gehuwd is, en nu met

zijne vrouw naai- zijn eigen land terugkeert. Wanneer men iemand aanspreekt

kan men natuurlijk zeggen: taho-ra dula-mu aka uma-mu, gij moest maar

naar huis terugkeeren (30.42).

Op de meeste plaatsen, waar aka in de teksten voorkomt, staat het na

de werkwoorden lao, gaan (en synoniemen) en waa, brengen, zoodat voor

voorbeelden naar de teksten verwezen kan worden. Alleen is op te merken,

dat, evenals na di, ook een subst., dat een persoon voorstelt, op aka volgen

kan, bijv. waa sura aka sangadji, een brief brengen naar den vorst (76.21).

Andere voorbeelden met aka zijn : lao hade-po la Kio aka doro, ga Kio

dooden (daar) op den berg (3.3) ; lao ngèna-pu sdhe aka doro, ga de buffels

hoeden (daar) op de bergen (27.12); ede-ra lao kai lao nggeè ada

aka ruma sangadji, daarop gingen zij hunne opwachting maken bij

den vorst (45.59, vgl. 67.31: na nggeè ada in de beteekenis van » mededeelen"

kan aka niet gebezigd worden) ; lamada nee dodo lao mpaa-mpaa aka lewi,

enz., ik wensch verlof te vragen om mij te gaan vermaken in den tuin, enz.

(67.55—54); rongga-pu aka kapa, toen zij op het schip gekomen was (71.56;

gewoonlijk zegt men hier evenwel di, vgl. de vorige §); ntjambe kai bawai:

na-waü-ra mpoi weli ranlja ba doü aka luta kapa, zij zijn op, dewijl de lieden
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op het voorschip ze om strijd gekocht hebben (71.41—42); eliau-tji

aka lewi aka, wat voor een geluid is dat in gindschen tuin? (30.28);

wali-du wdra-na aka hidi-na, hij was niet meer daar op

die plaats (36.16— 17). Zelden bezigt men, gelijk in het voorlaatste voorbeeld,

het aanwijzend voornw. tegelijk met de praepositie.

Ara duidt als praepositie het tegenovergestelde van aka aan: kau-pu mai

dra nahu, laat haar (hier) bij mij komen! (56.37); na-waü-si wdra doü siwe

dra uma ake, als die vrouw hier in dit huis zal zijn (51.34—35); sa-mena-na

binala dra duniya ake, de dieren hier op aarde (84.11. v. o.).

Ari, buiten: ngèna mpa dri lawa ake, wacht maar buiten deze poortdeur!

(40.6). Zelden bezigt men de samenkoppeling dri-luwa als voorzetsel, een

voorbeeld levert 81.4. v. o. dri-luwa ba nlj'ai, buiten de deur; omtrent ba zie

beneden. Voorls kan dri in plaats van di gebruikt worden, waar wij tegelijk

met eene praepositie de bijwoorden, buiten, naar buiten, kunnen gebruiken;

faki dri woha sera, wegwerpen naar buiten in het veld (99.6) ; ku-raka-ku

èda dri sö matangdra Liya, ik ben er toe gekomen dit te ondervinden buiten

in den inham genaamd Liya (103.8).

Awa kan gebezigd worden voor di, zoo wij bij eene praepositie «beneden,

naar beneden" als bijwoord kunnen voegen : londo awa duniya, afdalen (uit

den hemel) naar de aarde, (61.10. v. o.); londo awa paruga, naar beneden

gaan tot onder aan de paruga (soort gebouw, 74.21, 75.3 en 9); mabu awa

möti, in zee vallen (70.27) ; mabu awa dana, (uit een boom) op den grond

vallen (41.31); lao awa möti, (benedenwaarts, stroomafwaarts) naar zee gaan,

(57.38—39); dula awa kapa, naar het schip terugkeeren (59.19); paki awa

dana, op den grond werpen (29.40); nggeè ada awa penta ro tini, zijne hulde

betuigen onder aan de voetzolen en hielen (78.37); tjoü ringa-ku mamèhe-

mèhe awa dana ede, wie hoor ik (die boven in huis ben) daar beneden op

den grond hoesten? (48.53); raka-du awa uma-na, toen hij onder aan het

huis gekomen was (47.21—22) ; nahi awa lokt rowa, sirih onderaan op den

bodem van den pot (4.58) ; awa fuu hadju ede mböfo wadu, onderaan dien

boom waren vele steenen (65.26); ta-weha oi awa nanga, gij neemt water uit

de rivier (die beneden is, I).

Het gebruik van awa wordt in deze zinnen echter nooit bepaaldelijk door

de taal vereischt, evenmin als dat van aka, enz.; in de daar vermelde gevallen,

kan men in het Bim. evengoed zeggen: mabu di möti (bijv. 70.36); londo di

kapa (bijv. 59.9); enz.

Ipa, gewoonlijk ipa bae, aan de overzijde: nggeè ipa bae ba nanga, aan de

overzijde der rivier blijven, tegenover nggeè watu sa-bae ba nanga, aan deze

zijde der rivier blijven (57.39). Over ba zie beneden.

Ese wordt gebezigd voor di, overal waar wij de bijwoorden » boven, naar

boven" met een of ander voorzetsel zouden kunnen gebruiken. Voorb. neè èse

tadja, naar boven gaan naar den zolder (bijv. 32.9) ; wdra èse uma, in huis
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zijn (34.22); ou kaneè döho èse saladja, iemand uitnoodigen boven te komen

om in de saladja (soort bijgebouw of hut) te zitten (76.18— 19); rongga-pu

èse tadja, (toen zij) op zolder gekomen was (75.10); lao èse ast, naar het

paleis gaan (60.11); maru èse nepi, op een bultzak slapen (52.10); teè èse

doro, (een net) uitzetten op de bergen (17.1. v. o.); weha èse elo-na, boven

uit den top (van een boom) nemen (4.38) ; weha uta èse tadja, visch van den

zolder nemen (99.26); nfdra èse langt, de sterren boven aan het uitspansel

(91.36) ; ndadi sangadji èse kahiyanga, vorst zijn in het godenrijk (61.12. v. o.).

Wawo is op zichzelf geen voorzetsel, maar wordt, voorafgegaan door èse,

als zoodanig gebezigd in de beteekenis van »op, bovenop": au kombi èse

wawo kontu-n aka, wat heeft hij daar toch boven op zijn rug ? (38.23) ; èse

wawo hutu, boven op het dak (69.42); ta-wii-ku èse wawo nahi ede, gij plaatst

het boven op de sirih (4.24) ; ede-ra hade kai-na èse wawo doro, vervolgens

doodden zij hem op den berg (3.3—4); wuwa èse wawo djdra, op het paard

«laden" (zetten, 67.18). Wawo behoudt in deze uitdrukkingen de waarde

van een subst. (hoewel het op zichzelf geen concreete beteekenis meer heeft)

en kan door den verkorten vorm van een pers. voornw. gevolgd worden

:

èse wawo-na, daarop, daar bovenop (69.40).

Zeldzamer wordt, in plaats van èse, di gebezigd, voorbeelden zijn : dei

wawo rade, boven op de graven (4.22) ; di wawo ruwi, boven op de doorns

(18.42).

De woorden dri, awa, èse en ook dei, waar dit bepaaldelijk de beteekenis

heeft van «in, binnen", kunnen met mai samengesteld worden, wanneer zij

de functie van een voorzetsel, zelden wanneer zij die van een bijwoord

vervullen. Als praepnsitie beteekenen dri mai, awa mai en èse mai bepaaldelijk

:

buiten, onder en boven; dei mai: binnen in iets, gerekend van het standpunt

van iemand, die er buiten is. In deze uitdrukkingen moet mai derhalve op

eene richting wijzen, die van den spreker verwijderd is, vgl. het Mak. mae

en het Bug. mai, welke echter beide zoowel naar den spreker toe, als van

den spreker af wijzen. Worden deze woorden als adverbium gebezigd, dan

is de zin van mai natuurlijk dezelfde, hoewel het minder duidelijk is, waarom

het gebruikt wordt. Alleen dan heb ik mai na de bijwoorden aangetroffeu,

wanneer zij ter bepaling na een subst. geplaatst zijn. Voorb. bè-bè-na mpara

madri mai ba ede, al wat «buiten dit" (daarbuiten) is (9.13. v. o.) ; ro

makalai-lai wdli ma'aciyad madri mai ba ake, en nog verschillende andere

ondeugden buiten deze (98.17); doü dri mai, de man buiten, de man, die

daar buiten is (45.9 en 11); awa mai ba huri raa-suna, beneden het gedeelte

van de huid, dat besneden is (11.7); wdra dja sa-buwa lapa awa mai ba kuta,

er was ook eene goot onder de heg (65.58 en 39) ; dei-na oi awa

mai ba tatuu, «de diepte van het water was onder de knie" (het

water reikte slechts tot onder de knie, 53.16); sangadji-ngadji awa mai ba

parenla-ku, verschillende vorsten, die onder mijne bevelen staan (77.11, zonder

VEBH. BAT. GEN. XLTIII. 27
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ba ibid. reg. 33) ; hadju tübi ede awa mai-na ba 'arasj Allah, de tubi-boom

is onder den troon Gods (91.24); èse mai ba tjihu, boven den elleboog (11.15);

mortabat ruma maèse-èse mai waü, »de rang van heer, welke altoos zeer

bovenaan is geweest" (de heerlijke of goddelijke rang, welke altoos zeer

verheven is geweest, 16.10. v. o.); dri siwe-ku del mai bili ede, mijne jongere

zuster, die binnen in die kamer is (45.2).

Uit de voorbeelden blijkt, dat wanneer dri mai, awa mai en èse mai als

voorzetsels optreden, zij bijna altijd door ba gevolgd worden, wat hier wederom

den genitief aanduidt; in een der voorbeelden is zelfs ook nog na gebezigd,

waaruit dus blijkt, dat deze woorden oorspronkelijk de waarde van een subst.

hadden. Dezelfde waarde moet ba ook hebben na ipa (bae) en dri luwa.

Ook kan mai na aha geplaatst worden, waar dit als aanw. voornw.

optreedt: ana rato ka-mai, gindsche prinses (22.54). Zie ook Aanm. II.

Aanm. I. Ka, de stam van aka is, gelijk bekend is, hetzij al dan niet voorafgegaan door een of ander

element, hetzij al dan niet door een neusklank gesloten, in menigvuldig gebruik, ook in de

verwante talen. Als voornw. wordt hel, behalve in het Bim. aka, nog in het Jav. aan-

getroffen in ika, ingkang, kang ; O. Jav. ika, ikd, ikan, ikang; als zelfstandige praepositie

komt het in de vormen ka en akan in meerdere talen voor, zoo ook in samenstelling met

verbale woorden als kan of (met verzwakten klinker) ken, aken, enz., terwijl het stamwoord

ook in vele lalen tot prefix is geworden, o. a. in het Jav. enz. bij de vorming van het passiet,

waarbij de verhouding van ka en di dezelfde is als die van de Bim. praepos. aka en di.

Voorts is het adverbium in het Bim. aka-n ede, vgl. § 219; bijwoord of nadrukswijzer in

het Bim. in den vorm ka, in het Bulusch in den vorm kan ; voegwoord en tusschenwerpsel

in het Mak., enz. Vormen als aka. akan en ika zullen wel te beschouwen zijn als samen-

koppelingen van twee pronominale woordjes, vgl. ook Mak. andjo en Bug. ro.

Awa is natuurlijk het Mal. bawah, de vorm awa wordt ook gevonden in hel Bug. ri-y-awa

en het Mak. irawa (voor ri-awa). Het Kölosch bezigt een awa geheel en al in den zin van

het Bim. di: awa ate — di ade, binnen, in (het Bim. awa is aldaar rowa), nu kan ook in

hel Bim. di meestal voor awa gebruikt worden, onmogelijk is het dus niet, dat met awa
hetzelfde geschied is als met dei, vooral dewijl het Kölosch di als praepositie geheel verloren

heeft, met zekerheid durf ik evenwel niet te zeggen, dat het Kölosche awa hetzelfde woord

is als het Bimaneesche.

Ara houd ik voor hetzelfde woord als wdra (zonder w als in Mal. ada, Sund. aya), vgl.

Bug. rinï »hier" en »zijn" en vgl. ook de Aanm. onder § 266.

Ari is waarschijnlijk hetzelfde woord als dat, wat vervat is in het Bat. (di) bali(an), het

Bug. (ri) sali(wëng), alsook in het Mal. katjuwali, het Mak. sangali, het Bug. sëngadji,

Tondano. sangariyan, behalve, vgl. sela onder § 272; als grondwoord is aan te nemen

het nog in het Mak. en Bug. gebruikelijke bali. wali, kant, zijde.

Èse zou wellicht in verband met Mal. atas kunnen gebracht worden, vgl. § 8 en 23 ; vgl.

ook Mak. ate in irate.

Ipa is het Bat. ipar, Daj. dipah, de overzijde, vgl. Nias. jefo, aan de overzijde.

Wawo komt ook voor in hel Bug., Bul., enz.

Aanm. 11. Uit aka en mai wordt nog een bijwoord gevormd, waarvan men mij evenwel geen verklaring

of vertaling wist te geven. De plaatsen, waar het in de teksten voorkomt, zijn: 94.30:

sela-ti pala maru aka mai loki mamidi, uitgenomen is het slapen terwijl bet

achterste rustig blijft (vgl. 8.40: sela-ti maru makanteè madapampèso) ; 96.40: aö-na:

mandai tada ro kanteya kai-na aka mai ntjai mantjcwi ntiri, mandai pehe katantu kai-ta

wdra-na Allah, dal is: datgene waardoor, duidelijk en zichtbaar wordt de zeer

juiste weg, waarop wij met zekerheid het beslaan van God leeren kennen ; 99.13—14: dalil
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ndai maturu weya-ta aka mai bou sa-rnena-na 'alam, een gids om ons te wijzen

op de vernieuwing der geheele wereld. Daarbij zijn mij nog de volgende voorbeelden

gegeven: na-ngdha-ra aka mai de (voor ede, vgl. aka-n ede, peya-sa ede) wati nöno-na,

hij eet zonder te drinken ; ta-tunti-ra aka mai ede nggdhi Mbödjo, gij (daarmede

werd mijn persoon bedoeld) schrijft Bimaneesche woorden. Naar het verband zou

men aka mai ede in de beide laatste voorbeelden vertalen door «aanhoudend, voortdurend,

steeds", en ook in de drie voorgaande kan deze beteekenis passen, mits men in het eerste

aka mai als bepaling van midi opvat, welke plaatsing, van het bijwoord in gedichten wel

meer voorkomt. Nu moet aka mai, als bijwoord van tijd gebezigd, oorspronkelijk op eene

verwijderde tijdsbepaling gewezen hebben, wat dus toegepast op het verledene overeenkomt

met: vroeger, voorheen; in dezen zin komen dan ook voor het Mak. andjo mae en het Bug.

iya-ro mai. Evengoed als bijv, akadawa (vgl. § 262) kan aka mai evenwel ook eene

beweging aanduiden en daardoor eveneens de beteekenis hebben van »van voorheen, van

oudsher; hoe daaruit die van «altoos, steeds" ontstaat, is uit het Mal. en Mak. memang te

zien (vgl. waü, § 264). Evengoed zou daar ook de beteekenis "aanhoudend" uit kunnen

voortvloeien. Eerst zou dit dan gebezigd moeten zijn van «wat van vroeger af aanhoudend

plaats had" enz. (zooals dit met memang in den zin van «altoos" het geval is), maar daarna

kan het ook op meer absolute wijze in gebruik zijn gekomen als in de bovenstaande voor-

beelden. Men vergelijke hierbij ook het gebruik, dat het Bulusch maakt van mokannei, van uit

mo + kan -+- mei, in een zin als: siya ikariris-ku mokannei i milëk, hij wordt bestendig

door mij verafschuwd als ik hem zie (Niemann, Bijdr. enz. Aant. op blz. 62).

§ 275. Als praepositie treedt nog zelfstandig op hampa, dat ook nog als subst. in

gebruik is. Het beteekent eigenlijk «grens" en vandaar als praep. »tot

aan", bijv. watja rima hampa tjihu, de handen (armen) wasschen tot aan den

elleboog (94.13); labo naru-na hampa lawili-na «terwijl de lengte ervan was

tot aan zijne borst" (terwijl (de baard) zoo lang was, dat hij hem tot de

borst reikte; 46.9— 10) ; hampa tolu nai mpa mpabuwa tjumpu-na, »tot aan

drie dagen slechts" (uiterlijk binnen drie dagen) moet het af zijn (22.4).

Soms wordt voor hampa ook wel het prefix ma gebezigd (bijv. 8.35 en 36),

mogelijk is de oorspronkelijke beteekenis eene verbale: «tot grens stellen",

hoewel men daarvoor tegenwoordig zegt: kahampa.

§ 276. De functie van praepositie wordt ook nog vervuld door sommige verbindingen

van eigenlijke praepositie*s met een subst. Als zoodanig zijn te beschouwen:

ba mpu, di ade, di hela, di kompe, di konlu, di liri, di tando en di woha; in

plaats van di kunnen naar omstandigheden ook de andere voorzetsels, welke

di vervangen, gebezigd worden. Zeldzamer wordt watu aangetroffen. Sommige

dezer woorden gaan eenigermate over tot de eigenlijke praepositie's, doordien

zij ook zonder voorafgaand di, enz. kunnen optreden, dit blijft evenwel altijd

nog uitzondering.

De persoonlijke voornw. kunnen na deze woorden in den verkorten vorm

voorkomen, doch gewoonlijk staan de voornw. van den eersten en tweeden

pers. in den volledigen vorm.

Ba supu, »door de oorzaak", «ter oorzake van", is eene duidelijker om-

schrijving van eene beteekenis, die ba op zichzelf ook heeft en bij het genoemde

woord sub C. vermeld is (vgl. § 272). Voorb. ede-ra wura ao kai böngi

montja ba supu neyo ade-na dula ndai kali, daarop strooiden
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zij hem te gemoet gele rijst uit vreugde, dat de opperpriester

teruggekeerd was (54.15— 16); na-nangi-ra ba supu hido, zij weende

wegens honger (65.22) ; mawati-pu mai ba supu pilt löko-na, die nog niet

gekomen is wegens buikpijn (74.25); (doe uwe ouders geen verwijtingen)

ba supu wdra-na karawi-mu mataho di doü duwa-na ede, ba supu inga-mu ro

sandaka-mu, »ter oorzake van" uw iets goeds verricht hebben (omdat gij iets

goeds verricht hebt) jegens hen beiden, doordien gij hen geholpen of bewaakt

hebt (9.9 en 10); ede-ra kapöro kat ba ina-na ba supu da weha-na madju,

daarop werd zijne moeder toornig, dewijl hij de herten niet medegenomen

had (18.19—20). Evenals ba bezigt men ba supu ook na de werkwoorden

in § 247 en § 248 gemeld.

Di ade, »in het hart, in het binnenste", van daar: binnen, in. Voorb.

wii de ade rowa, in een pot leggen (4.40) ; vodra sasili di ade bunga, er was

eene mier in de bloemen (75.5

—

6); ede-ra kaluu kai-na rima-na di ade karombo

peli ede, daarop stak hij zijne hand in het gat in de kist (59.29) ; rongga di

ade rasa, in het land gekomen zijn (75.19); di ade lalehe, in rampspoed, in

tijden van rampspoed (11.1); di ade matolu mi, binnen drie dagen (22.1);

dei ade sa-mbaa, in één jaar, per jaar (9.9. v. o.) ; na-tiyo-du sa-buwa-buwa

di ade doü mamböto ede, zij zag elk afzonderlijk »in" (onder) de menigte

aan (74.19); sangadji di ade rasa ede, de vorst »in" (van) het land (bijv.

50.7); ku-mai weha afi-ku di ade lewi ita, ik kwam vuur, dat in uw tuin is,

halen, (ik kwam vuur uit uw tuin halen, 66.5) ; mama nahi di ade salapa

masa-ngganga, sirih uit eene gouden doos kauwen (44.42); rai voalu aderima

ranggasasa, »van onder de handen" (uit de macht) der reuzen vluchten

(69.37); dei of di ade-na, daarin (bijv. 11.2); ondertusschen (12.23); dei ade

(ibid. reg. 25), di ade-na ede (15.5), idem. Over di ade in de beteekenis

van «gedurende, terwijl", zie § 154.

Nu en dan bezigt men ade op deze wijze ook zonder voorafgaande praepositie

:

luu ade bili, in de kamer gaan (52.6) ; ade peti, in de kist (59.54) ; nggdhi

ade sura-na ede, de woorden in dien brief van hem (waren), enz. (72.29).

Di hela, in de tusschenruimte (van), v. d. tusschen: döho dei hela tanda-na

doü mamade, zitten tusschen »de teekens der dooden" (de grafteekens, 5.29).

Ook wel zonder praepositie : kandeu hela isa labo magari, (iemand baden

tusschen de waqtu's 'isja en magrib (5.50).

Di kompe, aan de zijde van, bijzijden, naast: wii de kompe maru-kai-na,

bijzijden (naast) zijne legerstede zetten (5.10) ; döho di kompe anakoda, naast

den scheepsgezagvoerder zich zetten (75.26) ; nggeè di kompe uma-na, naast

zijn huis (naast hem) wonen (50.8); na-raka-ra di kompe Ama Kambeyo,

»hij kwam tot naast" (hij kwam bij) A. K. (57.21); na-ringa-ku nggdhi

lalöse doü awa kompe uma-na, zij hoorde het gefluister van menschen «onder

aan" (op den grond) bijzijden haar huis (59.16). Zeer zelden wordt kompe

zonder praepositie gebezigd, een voorbeeld geeft 61.8. v. o. nggeè-ra di sa-buwa
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wuba kompe rasa Anta-Baranla, hij woonde in een bosch, bijzijden (naast,

nabij) het land A. B.

Di kontu, aan de achterzijde (van), achter : kidi di kontu Ama Kambeyo,

achter A. K. staan (37.19); kamidi-pu iveki-mu di kontu nahu ake, boud u

rustig achter mij ! (38.29) ; dei kontu-ku. achter mij (6.6) ; dei kontu rasa,

achter de plaats (stad of dorp, (3.34). Ook wordt het op de volgende wijze

gebezigd: di kontu doü ede, » achter deze lieden", dat wil zeggen: na het

vertrek van deze lieden (17.13); di kontu doü kakai ede, na het vertrek van

den gezant (79.1); di kontu ba wai Kabaya malao di ruma-t, nadat moeder

K. naar den vorst was gegaan, (74.28). Zelden wordt kontu alleen gebezigd,

een voorbeeld levert 92.23: lampa batu kontu rasulullah, achter den gezant

Gods gaan, waarin kontu eigenlijk pleonastisch na batu staat.

Di liri, juist op de plaats (van), juist aan, bij, enz. (fón heeft geen eigenlijke

zelfstandige beteekenis meer, oorspronkelijk moet het evenwel «plaats" beteekent

hebben, in gebruik is nog liri-na = hidi-na, het moet wel, het is natuurlijk).

Voorb. rima kai-na mabonto suwu-na di liri ade-na, (terwijl) hij met de linker-

hand de wond juist bij het hart bedekte (79.25); ta-wii-ku dei liri tuta

maru-kai-na doü ra-ngdha ba nggeya, gij legt het juist aan het hoofdeinde

der slaapplaats van hem, aan wien een vampyr gegeten heeft (3.18— 19)

;

ede-ra léto pète kai ana sangadii ede di liri hadju ra-pète kai la Kalai aka-n

de, daarop bonden zij den vorstenzoon vast, juist aan den boom, waaraan

K. zooeven was gebonden geweest (23.1).

Di tando, aan de voorzijde, voor (alleen in plaatselijke beteekenis): wdra

dja sa-buwa kola di tando uma sigi, er was ook een vijver voor de moskee

(53.16); de tando-ku, voor mij (6.6); na-èda-ku Tuwan Putiri di tando-na, hij

zag de prinses voor zich (staan, 66.30—31); ede-ra hanta kai di tando kali,

daarop zette (zij de versnaperingen) den opperpriester voor (47.10); ede-ra

hanta ao kai öha di tando-na ba ompu ede, daarop zette de oude man hem de

rijst voor (43.18). Dikwijls heeft di tando ook de beteekenis van: voor = in

tegenwoordigheid van: wali disa-na ufi di tando nahu, hij durft niet (op de

fluit) te blazen in mijne tegenwoordigheid (19.14); ai-na kangontju pdhu-mu

di tando ina ro ama-mu, zet geen zuur gezicht, in tegenwoordigheid uwer

ouders (9.13); rongga-pu di tando ruma-ta, voor den vorst gekomen (64.7);

ede-ra mbisa kai-na di tando doü mböto ede, daarop viel zij flauw in tegen-

woordigheid van de menigte (73.39).

Di woha, in het midden (van) : ngeno di woha-na, in hun midden vliegen

(82 5. v. o.) ; di woha kola, in 't midden van den vijver (53.22) ; raka-pu di

woha-woha nanga, ongeveer in het midden der rivier gekomen (57.37). Voor

subst., welke eene groote onbepaalde uitgestrektheid voorstellen, staat het dikwijls

in plaats van di, enz. alleen (dat echter evengoed gebezigd kan worden,

bijv. 22.25): raka-du di woha sera, toen zij op het veld gekomen waren

(79.9); wdra èda-ku aka woha sera duwa mbuwa koha tuta, ik heb werkelijk
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op het veld (of: in het woud) twee schedels gezien (76.25—24) ; kangemo

èse woha ai, doen opvliegen in de lucht (82.3). Vgl. het spraakgebruik van

het Mal. di tèngah, enz Waar verwarring zou ontstaan, kan het juiste

midden, op analoge wijze als in het Mal., door di sauna woha worden uitgedrukt.

§ 277. Omtrent het gebruik der praepositie's is nog het volgende op te merken.

Dikwijls wordt, wat wij door eene praepositie te kennen geven, in het

Bim. uitgedrukt door een verbaal woord in samenstelling met een ander, zoo

wordt bijv. ons »om, rondom" steeds door het verbale hèko uitgedrukt, bijv.

lampa hèko lewi, om den tuin heen loopen (vgl. 65.37). Men vergelijke ook

het gebruik van lao, vermeld onder § 265. Alleen de praepositie's kai,

labo kunnen in het Bim. samenstellingen vormen.

Voorts is op te merken, dat, evenals bij ons, ook twee als zelfstandige

praepositie's gebezigde woorden na elkander kunnen komen : masaraka awa

mai, tot onder (11.7); masaraka labo tjihu, tot en met den elleboog (11.15);

na-mai dja-ra ruma sangadji watu awa paruga, ook de vorst kwam van onder

de paruga (68.1) ; londo watu èse konlu djdra, van [den rug van] het paard

afstijgen (53.18); londo watu èse elo hadju, [van boven] uit den top vanden

boom naar beneden komen (58.13); döho ao watu èse tantonga pamöka, [boven]

aan het zoldervenster (iemand) zitten opwachten (19.28).

Nog is op te merken, dat de praepositie's dikwijls weggelaten of verzwegen

kunnen worden. Zeer dikwijls is dit met labo voor een verbaal subst. het

geval, vgl. § 249, 255 en 266. Menigmaal wordt labo ook verzwegen voor

het indirect object na mbeï, geven: [ede-ra) mbeï-na ana-na, daarop gaf hij het

aan zijn kind (44.22, vgl. 50.34, 62.18, enz.); ook wel na andere woorden:

na-sodi-ku ompu, hij vroeg aan den ouden man (41.39 en 40); ba supu

kapöro-mu ina ro ama-mu ede, dewijl gij toornig zijt (op) uwe ouders (9.12);

nemba ama-na, een sëmbah maken voor hun vader (45.32). Ook wordt ba

en di wel verzwegen na raka: raka-pu wakatu subu (76.10, zie bij ba,

§ 272) ; na-raka-ra uma-na (74.52, zie bij di § 272). Ook wel eens di (di

adè) bij eene plaatsbepaling na eene subst., bijv. doü saniki-niki kampo, de

lieden uit alle kampong's (49.12). Ook kan di verzwegen worden in eenen

zin als: iha ba nggdhi (voor di iha, enz.), taho-pu iha ba rawi, het is beter

te gronde te gaan door de daad, dan door het woord (106.12. v. o.).

Sommige bepalingen van den tijd, waarin iets geschiedt, als de namen der

dagen, de waktu's, kunnen zoowel met als zonder di staan; andere nemen

nooit di aan, zie bij § 264; nooit wordt di gebezigd indien eene tijdsbepaling

als eene afzonderlijke zinsnede vooropstaat, vgl. § 246. Ook kai wordt

soms verzwegen na landa, verkoopen: taho-pu lao-mu landa nahu ake sa-mpuru

kombi duwa mpuru kombi, gij moest mij maar voor tien of Iwintig (rijks-

daalders) verkoopen (40.2— 5). Dikwijls wordt in het Bim. ook een verbaal

subst. alleen gebezigd (vgl. § 248 en 249) of wel een deelwoord (vgl. §
249) waar wij een voorzetsel zouden gebruiken.
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Aanm. Het Kölosch bezit de volgende van het Bim. verschillende voorzetsels ; awa — di; liri = watu,

nangi = labo (ook als voegwoord), rowa = awa. Over awa zie men § 274 hij awa. Liri

zal wel een ander woord zijn dan het boven in § 276 vermelde, vermoedelijk is het Mal.

dari, dëri, te vergelijken. Nangi is = hel Biin. ndinga, vgl. Mal. dëngan met omzetting

der klinkers. Rowa wordt op dezelfde wijze gebezigd als het Bim. awa, bijv. waa rowa

lopi — Bim. waa awa lopi, (van land) naar het schip brengen (111.13).

DE VOEGWOORDEN EN TUSSCHENWERPSELS.

278. In deze afdeeling zullen de voornaamste woorden besproken worden, waarvan

de functie overeenkomt met die, welke in onze talen door voegwoorden wordt

vervuld, voor zooverre deze nog niet onder de Hoofdstukken over de Bijwoorden

en de Voorzetsels besproken zijn. Het aantal eigenlijk gezegde voegwoorden

is in het Bim. niet groot. Evenals in de verwante talen worden dikwijls

de verschillende zinsneden zonder voegwoord eenvoudig naast elkander

geplaatst, bijv. na-hera mena ade-na, na-èda-ku ruma sangadji na-waü-ra kola

gendi mada-na, zij verwonderden zich allen, (dewijl of toen) zij zagen, dat

de wenkbrauw van den vorst kaal afgeschoren was (49.7). Meerdere voor-

beelden zijn overal in de teksten te vinden.

279. Tot verbinding van zinsneden of van woorden worden gebezigd

:

Ro »en", doch ook gezegd daar, waar wij »of" zouden zeggen, verbindt

zoowel woorden als zinsneden : peya nahu mambeï-mu sintji inta ro karabu

inta ro djima, enz., ik zal u geven ringen en oorhangers van diamant en

armbanden, enz. (48.15—16); bune santika ntjai uma-mu ake ra-ngina-mu

bonto ro wöle ro mandede wdli ntjai lawa-mu mu-bonto ro wóle dja-ku, uwe

huisdeur zijt gij gewoon te sluiten en te grendelen en zoo ook sluit en

grendelt gij uwe poortdeur (51.16 en 17); ku-sakasi-ku wati wdra-na ruma

makalai malai-na-sa Allah ta^dla ro ku-sakasi-ku nabi Muhammad ede ndai

kakai-na, ik betuig, dat er geen heer is dan God en ik betuig, dat M. zijn

gezant is (7.41—42) ; ede-ra löku ro kapöro kai-na ro ia-r kamai-na riyana-na

ede, daarop werd hij heftig en toornig en schold hij zijne schoonouders uit

(28.4); ai-na wdra makura ro mantjewi <li sabuwa-buwa doü-ta, »laat er niet

iets te weinig of te veel zijn bij ieder van ons" (laat niemand van ons te

weinig of te veel krijgen, 39.23); nggara na-made-sa ro na-iha-sa, indien het

sterft of bedorven wordt (15.7); ta-raka-ku ro wati, hebt gij hem gevonden

of niet? (26.24—25). In samenstellingen wordt ro wel tot ra of r, vgl. § 156.

Mandede wdli of ro mandede wdli of ro mandede wdli mpa (ook mandede

wdli mpara, mandede udja mpara en mandede wdli udja mpara), lett. »dat,

wat ook nog alzoo is'\ vandaar: zoo ook, en ook. Voorb. kapo nicab bóngi

ede: tolu ratu ganta tolu mpuru ganta malösa mandede wdli djago, enz., wat

nu de belastbare hoeveelheid van rijst betreft, (van) driehonderd gantang's

moeten er dertig opgebracht worden, zoo ook van mais, enz. (9.8. v. o.)

;
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bune santika sarae manggeè di sö-na mbóto manusiya mandede wdli djdra ro

gadja, talrijk als het zand in een inham waren de menschen, zoo ook de

paarden en olifanten (77.34— 35); (peya nahu mambeï-mu sinljiinta)

mandede wdli nahu mambeï-mu salampe ro mandede wdli sa-mena-na

ntau ro wdra nggömi mena manlau, (ik zal u ringen met diamant

geven) zoo ook zal ik u een slendang schenken en ook

al mijne schatten zult gij bezitten (48.18 en 21); ro sa-mena-mena-na lampa

rawi bune sanlika lampa rawi-na labo ompu maulu ede ro mandede wdli

mpa ompu ro ana siwe-na na-nggdhi mena-ku doü maringu, en al wat hij

deed was gelijk aan dat, wat hij met den vorigen ouden man verricht

had, en ook zeiden de oude man en zijne dochter dat hij een gek was

(43.28—29) au-du parenta ama ro ina-mu ai-na karuru mandede wdli udja

mpara dei guru, mor niet, wat het ook zij dat uwe ouders hevelen, zoo

ook ten opzichte van uwe onderwijzers (105.24—25); sabune-bune doü

magdlih ro ma'alim mandede wdli mpara doü ma'ddil haklm, enz., vele

vromen en wijzen alsook rechtvaardigen, enz. (103.39— 40). Dewijl mandede

wdli, uit kracht van de eigenlijke beteekenis, gewoonlijk gebezigd wordt

wanneer er sprake van iets anders is dan hel voorafgaande, onverschillig

of dit in den zin de functie van subject, object, enz. vervult, wordt het

meestal gevolgd door een vooropgeplaatst subst. Noodzakelijk is dit evenwel

niet, bijv. na-bonto weya-du nljai ba wei-na: kira ba nahu ra-rdpo-na anakoda

labo wei-na ro mandede wdli na-raho tanaö kara bunga, enz., (toen) deed zijne

vrouw de deur toe, (zoodat) ik meende, dat de scheepsgezagvoerder twist

had gehad met zijne vrouw, en ook nog vroeg zij mij bloemen te leeren

vlechten (72.17—18). In de spreektaal zegt men ook wel: ro ndede wdli,

in de teksten levert 34.40 daarvan het eenige voorbeeld.

Mandinga wdli of gewoonlijk : mandinga-ndinga wdli, dat wat er ook nog bij

is, en daarenboven. Voorb. mandinga-ndinga wdli dri-mu ede di maulu-na

parenta ro kuwasa nahu, en daarenboven was uwe jongere zuster te voren

(in) mijne macht (45.29); na-kasi pöda-pöda ade ndai-ku maèda ndai-mu

nggeè kèse-kèse, wii paki ba rahi-mu mandinga-ndinga wdli rahi-mu wdra doü

nee-na, enz., ik heb zeer veel medelijden met u, als ik u zoo alleen zie blijven,

verwaarloosd door uw man, en daarenboven heeft uw man eene maitresse, enz.

(51.8—9): mandinga-ndinga wdli ku-ivaü-ra ipi hompa-ku, en daarenboven ben

ik zeer vermoeid (37.28). Omtrent de constructie van den zin na mandinga-

ndinga wdli geldt hetzelfde wat boven omtrent mandede wdli is opgemerkt.

Labo en mandinga labo, benevens, en daarbij, als voegwoord en voorzetsel,

zie aldaar onder § 273 ; ai — ai, noch— noch, zie de Aanm. na § 237.

Hoe ons » zoowel — als" wordt weergegeven, is te zien bij mpa (§ 265) en

mpara (§ 270).

§ 280. Tegenstelling of uitsluiting worden uitgedrukt door:

Nde, maar, evenwel : bacar aö-na èda A llah, nde wali èda-na labo
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mada, bagar wil zeggen het gezichtsvermogen van God, maar hij

ziet niet met oogen (7.10).

Gewoonlijk echter wordt na nde nog pala (vgl. onder § 265) gevoegd:

kaldm aö-na na-nggdhi Allah, nde pala wati nggdhi-na labo rera,

kaldm wil zeggen : God kan spreken, maar hij spreekt niet met eene

tong (7.11); ede-ra lepi mena kai ba doü bunga ede, nde pala sa-buwa ede

na-nenti kalai-du, daarop ontrukte men haar de bloemen, maar ééne ervan

hield zij afzonderlijk (72.37— 58); na-waü-ra lao ngupa ngdha, nde pala nai-sa

wakatu mai-na, zij zijn heengegaan om voedsel te zoeken, morgen echter is

het de tijd van hun komen (66.40—41) ; taho-ra ba lao rötji-mu

nde pala ku-raho-ku, ana-e, labo nggömi; enz., gij moet maar snel gaan
,

evenwel vraag ik n, mijn zoon, enz. (74.37) ; kandeu-pu, nde pala at-na

kandeu kai oi busi, baad (hem), maar baad hem niet met koud water

(34.41—42).

Dikwijls wordt na nde pala nog satoi (een weinig) of satoi mpa gevoegd,

bijv. wati kapöro-ku, nde pala satoi ba lowa-mu sambele sake manae ede, enz.,

ik ben niet toornig, maar wat dat betreft, dat gij er toe overgaat om groote

buffels te slachten, enz. (28.30); taho weki-na, ruma-e, nde pala satoi mpa

nee dodo ba lamada boru waü weya-ka gendi mada kui-ta, het is goed, heer,

maar ik zou wel willen vragen eerst uwe linker wenkbrauw (te mogen)

afscheeren (47.37).

Nde pala kan ook aan het begin van een hoofdzin staan, en is dan ook door

»maar", enz. weer te geven, bijv. Nde pala wati-du kadondo wei/a nuntu-na

parakdra lewa ede, maar wij zullen het verhaal omtrent den oorlog niet

langer maken (79.20—21). Dikwijls echter is de tegenstelling, die het woord

uitdrukt, zeer zwak en bestaat alleen daarin, dat er over iets of iemand anders

gesproken wordt, bijv. wara-wara ruwa-n sangadji Ana-ana-ku ngdra-na, nde

pala wdra dja sa-buwa sangadji ade rasa ede, enz., er was eens iemand, die

vorst A. a. heette, en er was ook een vorst van dat land, enz. (42.1) ; ede

mpara èda-na sa-buwa fuu hadju, nde pala fuu hadju ede mbóto

böle èse èlo-na, daarop zag hij een boom, op den top nu van dien

boom waren vele apen (59.39—40). In plaats van nde pala kan ook pala

alleen gebezigd worden, vgl. § 265.

Aahm. Dewijl pala alleen reeds «maar" kan beteekenen en nde anders gelijk ndai [ndei) is, doet

nde pala eenigszins aan het Mal. akan tëtapi denken. Hierin schijnt akan reeds op zich-

zelf eene tegenstelling aan te duiden, doch deze beteekenis zal wel niet rechtstreeks voort-

komen uit die, welke het met nde = ndai gemeen heeft, maar uit de oorspronkelijk aanwijzende

kracht van ka; men vergelijke Mak. mangka (Jav. mongka), mingka eniya-ka,\iag.iyakiya.

Indien dus nde = ndai en nde «maar", oorspronkelijk één zijn, moet wel aangenomen worden,

dat zij in de plaats zijn getreden van een ander woord, dat een element als ka bevatte,

waardoor het in beide gevallen kon gebezigd worden. Maar dan is het wel eenigszins vreemd,

dat in de beteekenis van »maar" nooit de vollere vormen ndai of ndei gebezigd kunnen

worden. Derhalve is het veiliger ze als verschillende woorden te beschouwen. Misschien

is niet ndai, maar het 0. Jav. nda, ndah, ndan te vergelijken.
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Malai-na-sa, malai-na-si of malai-na sara (vgl. het Mal. malainkan), lett.

dat, wat het andere ervan is, dat, wat anders dan dat is (sa, enz. hier te nemen

in de sub B genoemde beteekenis), vandaar: behalve, alleen maar, maar:

ku-sakasi-hu wati wdra-na ruma makalai malai-na-sa Allah ta'dla, ik betuig,

dat er geen andere Heer is, dan God (7.41—42); wati wdra eda-na doü

masalaini), malai-na-sa koha tula mpa manggeè ededeï, hij zag (echter) niemand,

die hem groette, alleen maar een schedel, welke daar zich bevond (58.24—25)

;

(niemand mag eene aanklacht inbrengen), malai-na-sa galara ndadi (= ndaï)

mawaa-na wuwa nggdhi ede, alleen het dorpshoofd kan dit woord (= deze

aanklacht) inbrengen (14.18. v. o.); wali-pu wdra-na röpo ro nggadi-na, malai-

na-sa melji-metji angi-n, zij hadden nog nooit twist gehad, maar elkander

voortdurend bemind (50.10); ndonta-r bune sanlika pangdha, köne

bune santika ntanda weya mpowa pdhu-mu ro ringa weya nggdhi ra eli-mu,

malai-na-sa Allah ta'dla ndai matjèpe-na kasi ade nggömi, laat staan het gebak,

al is het maar alleen (dat ik kan) uw gelaat zien en uwe woorden

en stem hooren, maar God moge u uwe goedheid vergelden (47.13— 15);

wati mbótju-ku lamada ba supu ngdha-ku ita ruma-ku, malai-na-sa la-nggdhi-pu

ba ita ruma-ku, enz., ik zou niet verzadigd worden door u op te eten, maar spreek

gij, enz. (70.31— 32): (elke ziekte, die door den vorst behandeld werd), wati

lowa-na daa laho, malai-na-sa na-laho lalo mpa supu ede, kon niet niet beter wor-

den (wijken), maar werd oogenblikkelijk beter (week oogenblikkelijk, 59.3—4).

Wanneer op malai-na-sa eene volledige zinsnede volgt, waarvan de agens

verschilt van dien in hetgeen voorafgaat, dan staat deze agens voorop en

treedt het verbale subst. met ndai als praedicaat op (tenzij de zin den

imperatief vordert); dit geschiedt alleen uit kracht van de sterke tegenstelling,

welke malai-na-sa uitdrukt. Is de agens dan ook dezelfde, dan kan een

gewoon finiet werkwoord gebezigd worden (vgl. boven). Somtijds echter

neemt het werkwoord ook dan den vorm van een verbaal subst. aan, vgl.

het boven aangehaalde voorbeeld op 50.10 en nde pala wati disa-na rödjo ro

nggdhi, malai-na-sa tjuwa-tjuwa saröme mpanga mena-n mpa, zij durfden

echter (hem) niet aanspreken of iets zeggen, maar ieder van hen glimlachte

slechts steelsgewijze (49.9, zoo ook 34. 33—34, enz.). Deze constructie zal

wel te verklaren zijn uit de eigenlijke beteekenis van malai-na-sa.

Ook kan een finiete zin volgen, zoo de agens van de eerste zinsnede als

lijdend voorwerp in de tweede fungeert : wati-du lowa-na ngdha ra

nöno, malai-na-sa, na-nee sara ngdha, pao weya-ku ba doü, hij kon niet meer

eten en drinken, maar als hij wilde eten, werd hij door de

menschen gevoed (58.13— 14). Voorbeelden van malai-na-si en malai-na sara

vindt men op 44.9 en 11.

Nira-pu, zie de volgende §.

Sura, zie § 284.

»0f" wordt uitgedrukt door ro (vgl. § 279); »of — of, hetzij — hetzij"
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kan weergegeven worden door taho-taho gevolgd door een eigenlijk of verbaal

subst., meestal evenwel door kombi-kombi (vgl. § 265).

§ 281. Kapo en indo kapo worden aan het begin van hoofdzinnen gebezigd, zij zijn, wat

het gebruik betreft, te vergelijken met het Mal. ada-pun, wij kunnen ze

door «voorts, nu", enz. weergeven: kapo öne-na ba kidi ede ndai makapadja-ta

hidi di rade, het nut nu van het staan is : dat het voor ons de plaats in het

graf ruim maakt (11.38); indo kapo sjarat imdn ede sampuru ori, de voor-

schriften nu van den iman zijn tienderlei (9.24. v. o.) ; di ai wakatu ede

na-bini-ku doü manggeè ada labo ruma-ta, wdra dja ruma-t bitjdra wdra dja

tuwa kali, indo kapo tuwa kali ede na-waü-ra bura mena djenggo-na, enz.,

op dien tijd waren de lieden in grooten getale aanwezig om hunne opwachting

bij den vorst te maken, ook de rijksbestierder en ook de opperpriester waren

aanwezig, de opperpriester nu had een geheel witten baard, enz. (46.7—8);

nggdhi-na: indo kapo la Kasipdhu maulu-n ede na-waü-ra ndadi sangadji, zij

zeiden: die K. van vroeger is vorst geworden; enz. (63.22—23); uit den

aard der zaak volgt op deze woorden gewoonlijk een subst. of voornw., hetzij

als subject, hetzij buiten het eigenlijke zinsverband vooropgeplaatst (vgl. ook

§ 106), noodzakelijk is dit evenwel niet: indo kapo na-nggdhi-ku ba nabi-ta,

voorts zegt onze profeet (97.35); kapo nggdra mu-neè sara bade, enz., en

indien gij nu wilt weten, enz. (97.33).

Somtijds wordt kapo of indo kapo wel na eene voorafgaande conditioneele

zinsnede gebezigd: nggdra wati sara ndede-na, lai-na tangdra kai mani, kapo

wati wddjib-na ndeu, indien het niet zoodanig is, dan wordt het niet semen

genoemd, dan is men niet verplicht te baden (10.23—24); (indien onder-

hoorigen van een dorpshoofd twist hebben), indo kapo na-raho kangampu siya

mantjdra ede, dan vrage hij, die ongelijk heeft, vergiffenis (15.10).

Kapo wordt ook dikwijls voor ai ake of maai ake ter versterking gezet,

vgl. het Mal. akan sekarang (bijv. 18.24, 36.14, 47.20, enz.).

Ook wordt kapo voor de aanw. voornw. ake en ede geplaatst, welke dan

adverbiaal in den zin van «derhalve" gebezigd worden: nde pala satoi wati

wdra marakani nahu ake , kapo ake lao nggeè ada weya-pu nahu,

maar ik heb geen gereedschap, geef derhalve daarvan bericht voor

mij (aan den prins, 21.8. v. o.) ; kombi wdra lalehe rasa ro dana-ta,

kapo de taho-ra ta-lao kada rai aka uma-ta, wellicht heeft eene ramp ons land

getroffen, laat ons daarom naar huis ijlen" (20.11—12); wdra pöda

hadjal ndai-ku ake, kapo de kasi kai-pu ade, enz., ik heb werkelijk iets noodig,

heb derhalve medelijden met (mij), enz. (40.10—11). Zoo men niet in den

imperatief spreekt, treedt kapo ede (ake) als praedicaat op: nggdra na-ndede

sara, ntjdra waü ndai-mu, udi-ro-mudi, kapo de raa-tarima-na, enz., indien

het aldus is, zijt gij zelve stellig de schuldige, leguaan, derhalve moet men
er in berusten, enz. (21.10). Ook schijnt kapo alleen, wel eens voor kapo

ede gebezigd te worden, zie 40.34.
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Aanm. Kapo is ook in het Balineesch gebruikelijk. Het kan zeer wel samengesteld zijn uit

ka =. aha en po = pu (vgl. Mal. pun), vergelijk liet Bulusche kampe, daargelaten dat dit

laatste alleen als bijwoord of nadrukswijzer optreedt. Evenwel is het, ook voor het Bim.,

nu als een afzonderlijk woord te beschouwen en valt het accent op de gewone wijze op de

voorlaatste lettergreep. Of indo in indo kapo het zelfde woord is als het in § 266 besprokene

indo »niet", kan ik niet beslissen, indien dit het geval is, moet indo kapo wel in vorming

gelijk ada-pun zijn.

Nira-pu (vgl. § 285) wordt vooraan in een zin gebezigd op dezelfde wijze

en met dezelfde beteekenis als kapo. Voorb. nira-pu umu-na sa-kura-kura-na

sa-mbia ai, sa-bala ai, de leeftijd (duur) ervan is minstens één avond en één

ochtend (10.28); nira-pu kiyu ede na-lösa sambanta dja-ra di sa-buwa lewi,

de haai nu ging ook uit (het waler en ging) uitgestrekt liggen in een tuin

(71.9); nira-pu ndai qiblat-na masa-ngganga ro salaka, hun qiblat nu is goud

en zilver (98.5).

Tusschen twee zinsneden drukt nira-pu eene tegenstelling uit: nira-pu di

ai ndadi-ta sangadji wati wdra raka-ta ana, nira-pu waü-du raka-la

ntjöki ro kasipdhu, ampo na-wdra ana, ten tijde nu, dat wij vorst waren,

hebben wij geen kinderen gekregen, maar nu, nadat wij tot ellende

en armoede geraakt zijn, is er een kind (62.23 en 24); (wij dachten, dat

geen dier u kon weerstaan), nira-pu ai ake kóne-pu mbeè-mbeè nee mawaü-mu

aka ro kampula nggömi, maar nu kan zelfs een dier als een bok u bedriegen

(58.8) ; rawi doü mpa mandai èda weya-mu ntjdra-na, nira-pu rawi ndai-mu-sa

mantjdra wali pala èda-na, het verkeerde, wat door anderen verricht wordt,

slechts ziet gij, maar uw eigen verkeerde daden ziet »hij" (voor gij) niet

(86.16—17). Soms is de tegenstelling echter zeer zwak: fuu-na paramata

mabura, nira-pu sanga-na paramata makala, de stam is van wit edelgesteente,

de takken echter (of: nu) van rood edelgesteente (91.25—26).

§ 282. Als oorzakelijke voegwoorden worden gebezigd:

Mai ka-ra ndede-n (voor mai kai-ra ndede-n (of —ndede-n ede), lelt. dat,

waardoor het zoo zijn ervan komt; dat waardoor het zoo is, vandaar »want",

vgl. § 137, ook kan het wel door «omdat, dewijl" worden weergegeven,

waarbij dan de voorafgaande zinsnede als hoofdzin te vertalen is. Voorb.

wali wddjib-na ndeu wilddat, mai ka-ra ndede-na na-batu angi labo, enz,, men

is niet verplicht het wiladal-bad te nemen, want (dewijl) dit behoort tot,

enz. (10.34); ai-na-ra sambele wali sdhe, mai ka-ra ndede-n na-deni mpara

rawi ro lao-ta ake, slacht geen buffels meer, want ons werk op het veld is

nabij (29.23) ; ku-waü-du tjempe kai wuwa hadju ba lamada, mai ka-ra

ndede-n ana döho-mu na-nangi nee weli wuwa hadju, ik heb ze verruild voor

vruchten, omdat uwe kinderen weenden, daar zij die vruchten wilden koopen

(24.26); mu-made-ra hade ba nahu, binala luwa, mai ka-ra ndede-n mu-waü-ra

karingu nami döho, gij zult sterven, door ons gedood, oud beest, dewijl gij

ons bedrogen hebt (41.15—16); nggdra na-ndede-sa, lai-na ana ita, mai ka-ra

ndede-na koha tuta duvoa mbuwa ede na-waü-ra bura honggo-na, als hel zoo
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is, dan zijn het uwe kinderen niet, want de beide schedels hadden grijze

haren (76.29); nde pala ku-raho tempo sa-mbaa, mai ka-ra ndede-na na-ipi-ku

ntjöki-na ndawi weya marakani ede, evenwel vraag ik één jaar tijd, want het

is zeer moeielijk dit geraad te vervaardigen (62.41); wati disa-ku inga ro

horu nggömi mai ka-ra ndede-n ndai nggömi waü mantjdra, ik durf u niet

helpen, want gij zelve zijt stellig schuldig (36.14).

Ndadi (Mal. djadi, enz.) kan als voegwoord zoowel aan het begin van een

nieuwen zin als ter verbinding van twee zinsneden gebezigd worden en is

dikwijls, al naar het verband, weer te geven door: «bijgevolg, alzoo, dus"

of door » zoodat". Voorb. nde pala lamada wati wdra piti-k, ndadi ku-tjempe

kai-ku isi kóroma, maar ik had geen duiten, dus heb ik (de vruchten) geruild

voor dadelpitten (24.27); bune-ku lampa ravoi lampa-ta ake, mai ka-ra ndede-na,

nahu ku-toi, nggömi manae, ndadi wati lowa-ta lampa sama-sama, hoe zullen

wij gaan, want ik ben klein en gij zijt groot, zoodat wij niet te zamen

kunnen gaan (58.14— 15); ede-ra raho kai-na dowa . Ndadi na-kalondo

weya-du bala di sangadji ede, na-hina-du ba supu ndadi wati-du

lowa-na kóne ngdha ro nóno, daarop bad zij tot God , Dientengevolge

deed (God) eene straf op den vorst nederdalen (en) trof hem eene ziekte,

zoodat hij zelfs niet meer eten of drinken kon (S8.ll en 13).

In verreweg de meeste gevallen geeft ndadi als voegwoord echter geen

oorzakelijk verband te kennen, maar laat zich overzetten met : «het geschiedde

nu dat, vervolgens, daarop, enz., en is dus als synoniem van ede-ra te

beschouwen, bijv. na-waü-ra wdra kamoa ra-dumpu-na, ndadi na-dumpa

wdli-ku kamoa makalai, ndadi kamoa ndai dumpa-na ede wati raka-na, enz.,

(de aap) had reeds een sprinkhaan gevangen, vervolgens greep hij wederom

naar een anderen sprinkhaan, en toen ving hij dien sprinkhaan, welken hij

te grijpen had, niet, enz. (51.25—24); na-katebe-du oi di asa-na, ndadi

na-iyu-ra ba Maharadja Kurma luu oi busi ede, ndadi na-hengga wdli-du

asa-na, ndadi na-ljiru weya-du karedo, kaluu weya-du di asa-na . ndadi na-ngdha-ra

karedo enz., zij druppelde hem water in den mond, toen vorst K. het koude

water voelde ingaan, deed hij zijn mond wederom open, daarop schepte zij

pap voor hem op en deed ze hem in den mond, en daarop at hij de pap,

enz. (66.27, 28 en 29) ; ede-ra ringa kai ba ruma-t duwa-n labo wei-na nuntu

Mayang-Mangure, ndadi na-nggdhi-ra ade döho-na, enz., toen de vorst en zijne

echtgenoote het verhaal van M. M. hoorden: zeiden zij bij zichzelf, enz.

(68.22) ; ntoi-du rongga-mu-ro, anakoda-e, . Ndadi anakoda na-ntjambe-ra,

enz., zijt gij reeds lang gekomen, anakoda . Daarop antwoordde

de anakoda, enz. (75.18).

In gedichten wordt ndadi in de beteekenis van «zoodat" nog wel als een

finiet werkwoord geconstrueerd : niyat labo hddjat-na na-wad mpara ntjdra,

na-ndadi-ra wöko-na rawi na-waü mpara tjura-ljura, hun niyat en wat zij

noodig hebben, is verkeerd, «er ontstaat een opgroeien van het werk, dat
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geheel verward is" (zoodat het gedijen van hetgeen zij te doen hebben geheel

en al mislukt, 104.25— 26); ndadi mpara tada-na daa wdra-na madja-mu, »er

ontstaat het zichtbaar worden" (zoodat zichtbaar wordt), dat gij geen schaamte

hebt (105.41).

Ampo-sa, immers, zie ampo, § 264.

Ba, ba supu en anta-na ba, om uit te drukken de voegwoorden » omdat,

dewijl", enz., zie § 272, § 276 en de Aanm. na § 273.

§ 285. Om eene vergelijking uit te drukken, dienen : une, bune, une santika of bune

santika, als, gelijk, waarvan bune santika in de gewone taal het gebruikelijkste

is ; in gedichten treft men ook wel eens maune aan. Voorb. na-waü-ra kakila

bune saninu weki-na djdra ede, het lichaam van het paard glom als een spiegel

(52.41) ; labo na-waü-ra lelo bune santika dia, en daarbij was (de saroeng)

vol gaten als een net (61.6—5. v. o.); na-lampa di sori, na-ndadi-ra bune

santika möti. gingen zij door eene rivier, (danï werd deze als eene zee

(78.10— 11); na-waü-ra mawu une doü raa-manono tuwa, hij is dronken als

iemand, die palmwijn gedronken heeft (99.35); sarumbu-na na-leli-ra une UU,

hunne lichamen smelten als was (87.23).

Als een woord, dat eene uitgebreidheid, hoeveelheid, enz. logisch het

praedicaat is, dan neemt het steeds den vorm van een subst. aan, terwijl

une, enz. met het volgende subst. vormelijk als praedicaat optreedt: bune

santika nae tjanggi nae-na sabuwa-buwa, «(terwijl) de grootte van elk is als

de grootte van een kopje (terwijl elk zoo groot is als een kopje, 52.17);

bune santika sarae mbóto manusiya, de menschen waren zoo talrijk als het

zand (77.54 en 55); une ntdra èse langi mböto-na lantera, de lantarens zijn

zoo talrijk als de sterren aan den hemel (91.56); une liro ro wura pdhu-na,

zij zien er uit als zon en maan (ibid. reg. 57). In deze zinnen wordt une

met volgend subst. behandeld als eene adverbiale bepaling volgens § 246.

Valt de nadruk op het woord, dat bij ons praedicaat is, dan wordt het

vooropgeplaatst : wdra sa-ndupa ndru-na, nae-na bune santika wangga, zij waren

één vadem lang en zoo groot (in omvang) als eene dij (62.51). Eene

constructie als nae-na bune santika wangga is letterlijk op te vatten als:

(wat betreft) de grootte ervan, zij is als (die van) eene dij, vgl. § 250 en

zie beneden. Van deze constructie wordt ook bij andere woorden gebruik

gemaakt om er den nadruk op te leggen, bijv. pdhu-na une santika mabura

dolu djanga, iyu-na une santika mubu lere mintji, het ziet er uit als het wit

van een ei, het riekt als duf lere- (soort katjang) meel (10.22) ; nahu ku-hengge-ku,

pana weki-ku bune santika aft, ik heb de koorts, mijn lichaam is heet als vuur

(52.7) ; leli ro lelo-na na-waü-ra une mbohi katiri, het is opgelost (tot eene brij

geworden) geheel en al (zie beneden) als inmaaksel van katiri-visch (100.32).

Noodzakelijk is het gebruik van het verbale subst., waar het woord geen

uitgebreidheid, enz. beteekent, echter niet (vgl. de voorbeelden in den aanvang

van deze §), alleen wordt er nog meer nadruk op het woord gelegd.
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Als praedicaat treedt une met volgend subst. voorts op, wanneer een

eigenlijk subst. vergeleken wordt, dat, zoo er geen bijzondere nadruk opvalt,

als subject op de gewone wijze achteraan staat: bune kapenta kontu-na Ama
Seho ede: de rug van A. S. was als eene plank (35.1. v. o.); bune sanlika

eli mabu wadu manduha eli hdri doü mambóto ede, het geluid van het lachen

der menigte was als »het geluid" (dat) van het vallen van eene instortende

rots (49.22) ; nggdra une nggdhi ede-sa rawi-mu, enz., indien uwe handelingen

zijn als deze woorden (indien gij handelt, als hier gezegd is (13.2). Ook

kan een subst. voorafgegaan door une, enz. een afzonderlijken zin of eene zinsnede

vormen, bijv. ndadi bune santika böte madumpa kamoa, zoodat (het is) als de

aap, die naar sprinkhanen greep (51.23); wati wdra-na-pu raka-na rahasiya,

une uta daa mantjihi siya, nog heeft hij wat geheim (innerlijk) is niet bereikt,

(hij is) gelijk aan visch, waarbij het zout niet voldoende is (95.16— 15. v. o.,

vgl. 105.18). Ook kan zulk eene zinsnede wederom als attribuut, object, subject,

enz. gebezigd worden in de beteekenis van : dat, wat is als : na-weli wdli-ra

pdhu bune santika pdhu ra-nuntu aka-n ede, hij kocht wederom (allerlei)

soorten, »die waren als de soorten" (gelijk aan die) welke zooeven vermeld

zijn (43.24—25); kakiti-kiti tjahaya-na ntewi kai-ta une inta(n), met

het glinsteren ervan is door ons te vergelijken (het glinsteren van)

«dal, wat is als diamant" (iets als diamant, 106.15—16); nggdra wdra-sa

bune nfika sdhe kapal, «indien er iets is als de buffels voor de schepen"

(indien er bij voorbeeld buffels voor de schepen zijn (14.11. v. o.); nggdra

wati sara une santika raa-wuwa nggdhi ede, «indien niet is dat, wat is gelijk

het hier gezegde"', indien het niet is, zodals hier gezegd is (84.23. v. o.)

;

na-tarima-ku bune santika raa-sake ede, hij vindt goed dat, wat is als dit

overeengekomene (27.41 en 42); wati póda-pöda ngawa-n tarima bune santika

ra-nee lamada ede, zij wilde volstrekt niet toestemmen in hetgeen was als

mijn wil (61.3); ku-kawdra-ku bune santika raa-sake-ku, ik herinner mij, dat

wat is als mijne overeenkomst (36.3). In deze drie laatste voorbeelden wordt

door bune santika eigenlijk alleen meerderen nadruk op het object gelegd,

gelijk dit in de verwante talen dikwijls door voorplaatsing van eene praepositie

geschiedt. Op dezelfde wijze is het gebruik van bune santika te verklaren na

ndonta-ra, ai-na-ti mpara nggdhi wdli, in de beteekenis van : laat staan, hoeveel

te meer (te minder), vgl. § 238, bijv. ndonta-r bune santika pangdha, laat

staan het gebak, lett. laat staan iets als het gebak (47.13); ai-na-ti mpara

nggdhi wdli bune santika nahu, hoeveel te minder [iemand als] ik (36.16— 17).

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt, dat eene vergelijking kan gesteld

worden, bijna op dezelfde wijze als in ons taaieigen, bijv. bune sanlika eli

eli, met dat verschil dat wij met omzetting der constructie in

plaats van het tweede subst. een voornw. bezigen. (Wel kan ook in het

Bim. een voornw. gebezigd worden, maar dan kan er geen bepaling op volgen

;

rawi bune sanlika ede, handelingen als deze, 83.32).
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Evenwel uit de voorbeelden is ook te zien, dat, in geval une, enz. met

volgend subst. als praedicaat fungeert, alleen het woord, wat volgens ons

taaieigen in den genitief komt te staan, in de vergelijking vermeld wordt,

bijv. pana weki-ku bune santika afi, lett. de hitte van mijn lichaam is als

het vuur. Dit kan ook geschieden als une, enz. voorafgaat: waü bune santika

mbwnba doro eli-na, hun geluid was geheel als (dat van) een instorlenden

berg (69.24) ; une santika lako mori-na ede, hun leven is als (dat van) een

hond (105.10).

Er bestaat bij vergelijkingen nog eene andere constructie, waarbij het

vergeleken woord, dat verschillende functien in den zin kan bekleeden,

verzwegen wordt. Voorb. ade lamada bune santika nae hiwa witi (voor:

nae-na ade lamada, enz.), mijn hart is zoo groot (klein) als eene fijngestampte

witi-kovre\ (67.2) ; matöta kamubu ba doü bune santika nae sepi, (gij die

verdient), dat men u vergruist zoo «groot" (klein) als een sepi! (soort kleine

garnaal, 50.16—17): ede-ra fjuwa kakani-kani kai bune santika

kani-kani ana sangadji manae-nae, daarop kleedde men (hen) aan

(met kleederen) als de kleederen van hooge prinsen (68.9— 10) ; ede-ra wöki

kai-na bedi bune santika eli karaba rmga, daarop barstten de geweren los

(met een geluid) als het geluid van het roosteren van oliezaad (59.11—12);

doü maqadli une parange lako, een qadli (wiens aard is) als de geaardheid

van een hond (97.57); tjoü-tji doü bune ade nahu, wie is de man, wiens hart

is als het mijne (107.50); ta-lao weli weya-pu lamada sa-mena-na bune

santika palm mawara ake\ ede-ra lao weli kaniki mena kai

bune santika pnhu mawara di ade gunt ede, ga voor mij al de soorten koopen,

gelijk aan die (vgl. het voorbeeld boven, op 45.24—25) welke hier zijn

;

daarop ging hij een volledigen inkoop doen van al de

soorten, gelijk aan die, welke in den goeni-zak waren (44.19 en 20).

Bij dit laatste voorbeeld is nog op te merken, dat sa-mena-na altijd gevolgd

moet worden door een subst. of voornw., grammatisch is dus bune santika

pdhu als het subst. in genitivo na sa-mena-na te beschouwen.

Wanneer volgens ons taaieigen eene finiete zinsnede op »als", enz. zou

volgen, bezigt het Biui. een subst., bijv. ro na-lampa ro nggdhi wdli bune

santika lampa ro nggahi-na labo ompu maulu aka-n de, en hij ging en sprak

gelijk hij gegaan was en gesproken had met den ouden man van zoo even

(45.26—27); na-nggdhi siyadera ede une santika nggdhi nabi, zij spreken als

de profeten spreken (98.1) ; ndanga mpara ade-mu une ndanga-na siya, uw
hart is zilt als zout [ziltig is] ; na-raho kangampu siya mantjdra bune santika

raa-ngina kai-ta makai kaleli sa-buwa, enz., de schuldige vrage vergiffenis,

zooals wij gewoon zijn, met één këmiri, enz. (15.10—11). Staat bune santika

vooraan in den zin, dan wordt het wederom praedicaat en moet ook het

andere werkwoord den subsi antief-vorm aannemen : nggdra une nggdhi ede-sa

rawi-mu, als gij handelt, gelijk hier gezegd is (15.2).
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omtijds heeft une, enz. den vorm van een perfectum, in de gewone taal

echter steeds zonder voorgevoegd verkort voornw. (daarentegen op 100.32

met na), in dat geval laat het zich vertalen door «geheel en al als" (vgl.

Kern., de Fidjitaal, enz., pag. 11).

Men bezigt une, enz. ook gelijk ons »als" in den zin van «bijvoorbeeld,

namelijk": (laat er niets zijn) ndai malapa-na oi bune santika nana hadju ro

afu, wat het water (van het lichaam) afhoudt, als bijvoorbeeld plantenlijm

of kalk (11.6); ro na-nlau eli-ra manlau eli, bune santika genda ro nö, enz.,

en wat geluid had, gaf geluid, als trommels en gong's, enz. (77.13—14).

Nog komt une, enz. voor in den zin van «alsof" en wordt dan steeds

door een deelwoord gevolgd. Voorb. na-lampa-ra mungkur bune santika marama

pdhu-na, de draagstoel ging voort alsof hij kroop (78.7 en 8); pili tula

maune santika mamoü isi mada, hoofdpijn alsof de oogappels uitvallen (4.30);

ro dèse kaleya-na bune santika maneè raka langi, en de hoogte van de vlam

was, alsof zij den hemel wilde bereiken (70.19); lino une bou raa-garu, glad

alsof zij pas geglansd zijn (106.14); Puliri Mayang-Mangure bune santika

ra-ndawi-ndawi-n mpa nae-na, di ade masanai-nai lai nae-na, het groot worden

van de Prinses M. M. was » alsof men haar telkens gemaakt had" (alsof zij

eene pop was, die telkens weder op nieuw vervaardigd werd), eiken dag

verschilde zij in grootte (67.26—27). Wanneer het verbale woord na «me,

enz. intransitief is en een anderen agens heeft dan het hoofdwerkwoord,

vormt het met den agens eene beziltelijke samenstelling (zie het eerste en

tweede voorbeeld). Is het werkwoord in dit geval transitief, dan worden

de passieve vormen gebezigd. Woorden als nae, enz. moeten in den hoofdzin

wederom steeds in substantief-vorm optreden.

Ten slotte wordt une santika of bune santika, evenals het Mal. saperti voor

een vooropgeplaatst subst. of voornw. gebezigd en kan dan weergegeven

» worden door »wat betreft". Une of bune alleen is mij op deze wijze nooit

voorgekomen : une santika kalea ede ta-bonto-ku kat malanla, wat den klapperdop

betreft, gij moet (hem) met wit goed bedekken (den klapperdop moet gij met

wit goed bedekken (3.27) ; bune santika parakdra raa-ringa-mu , wati

ba supu tjaü ra nee angi-na labo doü siwe ede, wat betreft de zaak welke

gij gehoord hebt zij was (geschiedde) niet, dewijl zij die vrouw

beminden (61.7); ai ake nggömi-ra ndai maparenta rasa ake, bune santika

nahu, laho mpara lösa-ku, thans zult gij het land besturen, wat mij betreft,

het beste is, dat ik het land verlaat (55.28) ; bune santika doü dri mai,

na-mai raho, enz., wat dien man buiten betreft, hij komt vragen, enz. (45.8);

na-ngowa di guru-na: maune santika raa la Kio na-balu mantjewi-ku, zij

berichtten aan hunnen leermeester : wat het bloed van K. betreft, dit is zeer

geurig (3.6).

Somtijds wordt ook wel une (bune) nlika voor une (bune) santika gebezigd

(bijv. 14.11. v. o.). Maune santika op 3.6 is zoo te verklaren, dat une santika
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met het volgende subst. als één geheel wordt beschouwd, in de beteekenis

van: dat, wat is als; dat, wat betreft, enz. en behandeld is naar analogie

van de in § 106 besproken vormen.

Ambi-ambi, ook wel ambi-na, als, alsof (wel het Mal. imbas met omzetting

der klinkers, vgl. imba): (doü) maljaü hdri-hari kabalo ambi-ambi doü masowa,

(iemand), die er van houdt te lachen en gekheid te maken als een idioot

(90.9); sangge-sangge sara nggdhi-mu maambi-ambi kabalo, zoo dikwijls als

gij spreekt, »het is, als scherts" (is het alsof gij schertst, 86.24). Maambi-ambi

kabalo staat hier eigenlijk voor ambi-ambi makabalo, vgl. het volgende voorbeeld,

waaruit te zien is, dat in de beteekenis van »alsof" ook een deelwoord volgt,

evenals na une. Ook wordt het wel met une verbonden: at-na hdri kabalo

kai-mu ambi-ambi une daa maimbi, lach en scherts er niet bij, alsof gij niet

gelooft (92.3). Ambi-na wordt door een finiet werkwoord gevolgd, (bijv. 86.31).

»Dan" bij den comparatief wordt uitgedrukt door di (vgl. § 272) of door

labo (vgl. § 273). Na sommige woorden als nljewi, meer; kura, minder,

wordt het niet uitgedrukt.

§ 284. Aan het hoofd van tijdelijke nevenzinnen staan

:

Di ai, ook wel ai of di ai wakalu of wakalu, op hel tijdstip dat, wanneer,

toen: pcya di ai wakalu kalei ba ila ede, lamada makau-na, enz., wanneer

gij onderricht zult geven, zal ik bevelen, enz. (72.23); la-balja weya-ku

sahada ai watja-la, enz., gij reciteert de geloofsbelijdenis, wanneer gij waschl,

enz. (5.9); wali-pu lowa-na köne lampa di ai wakalu lao-na, zij konden nog

niet eens loopen, toen zij weggingen (76.28); di ai sapa-la nanga, na-sera

sai-ra, toen wij de rivier overstaken, verrichtte hij in het voorbijgaan zijne

behoeften (56.5); mandinga labo wakalu nggdna-na, na-kaleya kabusu-na, en

daarbij schitterde de kruin van zijn hoofd, toen zij (hem) baarde (62.22).

Dewijl zulk eene uitdrukking met di ai, enz. in het Bim. eigenlijk eene adverbiale

bepaling van tijd is, kan zij zoowel voor als achter het hoofdwerkwoord

komen te staan. Vgl. voorts § 264.

Ede-ra, vgl. § 126.

Mka, vgl. § 264.

Sandede ntoi-(na), zoo lang als, vgl. § 206.

Sanlawi (ook wel ntawi), zoo lang als, terwijl; sanlawi wali-pu deni-n,

zoolang als (of: terwijl) hij nog niet nabij is (38.26); vgl. Daj. tahi, lang

van lijd, kalaht, zoo lang als. Vgl. ook hel Bim. ntoi.

Sangge-sangge steeds door sara gevolgd (sa of si zijn hier niet gebruikelijk)

alsmede door een verbaal subst., »zoo dikwijls als; sangge-sangge sara sodi

ba wei-na nljambe kat ba rahi-n, enz., zoo dikwijls als de vrouw vroeg

antwoordde de man, enz. (24.6) ; nggdlïi ba nggömi, sangge-sangge

sara sodi ba nahu, enz., gij zeidet, zoo dikwijls als ik (er naar) vroeg (24.34)

;

sangge-sangge sara nunlu hdri lambahi, zoo dikwijls als (hij) verhaalt, lacht

en schertst hij (96.50).
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Overal waar dit woord in de teksten gebezigd wordt, slaat ook het verbum

van den hoofdzin als subst., meestal in den vorm van hel eenvoudige verbale

subst., welke bij nadruk op den agens behandeld wordt gelijk in § 255

gezegd is (bijv. 85.21). In het eerste voorbeeld is het subst. met kai gebezigd,

zoodat daar ede-ra als verzwegen is te beschouwen.

Meermalen ook wordt de hoofdzin ingeleid door sangisangi met volgend

verbaal subst., vgl. § 264.

Saraa-raa (van saraa, éénmaal), meteen dat, zoodra als, toen; het wordt

steeds gevolgd door een verbaal subst., bijv. saraa-raa ringa ba ompu nggdhi

ruma-t ede, na-hera ade-na, zoodra de oude man hoorde wat de vorst zeide,

verwonderde hij zich (26.15); ede-ra mbeï ao kai öha kai tdre ra tonggo

manlika-ntika, saraa-raa hengga karombo, pala öha hiwa matjampo labo kuu,

daarop zetlen zij hem rijst voor in eene mooie schaal met deksel, zoodra

of: toen) hij het mandje (met rijst, dat in de schaal stond) open deed, was

het echter rijst van fijngestampte korrels, vermengd met zemelen (27.14).

Ook wordt in dezelfde beteekenis sa-kdli-si {-sa of sara) saraa gebezigd

:

makenlo mpara ba ede ruma sangadji ede na-ntanda-ku ruma-t bitjdra, nde

pala sa-kdli-si ntanda-na, saraa saröme-na, daarna zag de vorst den rijksbeslierder

aan, maar zoodra hij hem aanzag, glimlachte hij meteen (49.27).

Ampo ede, zoodra, zie § 264.

Di ade en wunga, ter uitdrukking van «terwijl" zie § 134 en § 264.

Ons » nadat" kan weergegeven worden door nlika met het volgend werkwoord

in het perfectum, meestal echter door de constructie met waü(-ra, enz.),

vgl. § 78, of het verbale subst. met raa als absolutivum, vgl. § 67, op een

bepaalde wijze ook door di konlu, vgl. § 267. «Voordat" kan uitgedrukt

worden door aho-pu, vgl. § 264 of door de constructie met ivaü met verbaal

subst. voorafgegaan door daa en gevolgd door pu, vgl. de Aanm. II na § 85.

285- Aan het hoofd van conditioneele nevenzinnen staan

:

Nggdra, het meest gebruikelijke woord voor «indien". Het werkwoord

wordt na nggdra steeds gevolgd door sa, si of sara (uitgenomen in hel

geval genoemd onder kombi, § 265), welke ook op zich-zelf voldoende

zijn om aan den zin de conditioneele beteekenis te geven, vgl. § 270

;

voorbeelden vindt men op elke bladzijde der teksten. De conditioneele

bijzin gaat gewoonlijk aan den hoofdzin vooraf, hij kan evenwel ook volgen

(bijv. 15.4, 54.23, enz.). Komt nggdra te staan voor zinnen, waarin een

vorm met ndai als praedicaat optreedt, dan wordt sa, enz. achter het

subject geplaatst: nggdra lede sara ndai ngèna-la, indien bet de gadoeng

is, waarop wij wachten (104.40). Nog wordt nggdra wel voor een voorop-

geplaatst subst. gebruikt, wat aldus tot eene conditioneele zinsnede wordt

gemaakt, bijv. nggdra sdbe sara lolu rnpuru sa-nicdb, indien het buffels

zijn = wat buffels betreft, dertig daarvan vormen de belastbare hoeveelheid

(9.6. v.o.).
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Sa, enz. komt in dat geval na de bepalingen van het subst. te staan, vgl.

§ 270 en zie ook het voorbeeld beneden onder ridi.

Nira is eveneens te vertalen door » indien", het wordt steeds gevolgd door

een verbaal subst. en is dus eigenlijk praedicaat: nira panta-mu bente, ngdri

waü-pu dana, als gij een benleng opricht, graaf (dan) eerst de aarde uit

(12.12. v. o.); watt mpa bune kai-na nira haa angi-na rawi, (dan) is er geen

kwaad bij, «indien de werken (krijgsdaden) elkander bijten" (indien men

handgemeen wordt, ibid. reg. 9. Nira-pu, zie boven, § 281.

Ridi is in beteekenis gelijk nggara en krijgt eveneens een finiet werkwoord

met sa achter zich. In de teksten komt het alleen voor op 10.53 : ridi ana

malösa sama labo raa sara, indien het een kind is, dat tegelijk met het bloed

te voorschijn komt.

Rune ai-du, wanneer, als, vgl. § 264.

Sara-sa, sara-si, ook sara-lji met volgend verbaal subst. «indien al niet":

sara-sa puli-la labo bonggu ba doü bae-la, indien gij al niet sneuvelt, zult

gij toch door den vijand overwonnen worden (14.5). Het woord is waarschijnlijk

oorspronkelijk het Mal. salah (vgl. Bim. nljdra en sara, de d kan, doordat

de klemtoon bij de uitspraak meermalen op de tweede lettergreep viel, vgl.

§ 269 lot a geworden zijn, zoodal de eigenlijke beteekenis is: «mist het".

Sura, mits. Over de constructie van het werkwoord na sura, zie § 258.

Het kan ook voorkomen in den zin van «al is het maar": taho mpara

la-nöno waü kahawa, sura sa-ljanggi loi, drink eerst koffie, al is het maar

één klein kopje (47.54); alsmede in de beteekenis van «maar" ede-ra döho

sura kidi mpa, zit niet, maar sta (25.6—7).

Pai-sa of pai-pai-sa, verondersteld dat, als: pai-pai-sa mabu gölo-na

na-patu neè lao daro ro simi rero-na, gesteld dat zijn houwer gevallen ware

dan zou het natuurlijk zijn, dat hij overal (in den vijver) rondvoelde

en ronddook (55.32) ; pai-sa mu-nunlu kai, pehe-ra kau-ku lao ngupa, als gij

(dit) verteld hadt, dan was het mogelijk geweest, dat ik bevel had gegeven

om te gaan zoeken (68.26) ; pai-sa ku-bae kai-ku ade nljóki mandake, ku-sambeya,

als ik deze kwellingen geweien had, dan had ik gebeden (85.3). In gedichten

komt pai ook zonder sa voor: pai ku-djdra, gesteld, dat ik een paard ware

(108.10); pai-pai na-ringa-ku ba sa-mena-na binala, gesteld, dat de dieren het

zouden hooren (84.11. v. o.). Na een werkwoord in het imperf., voorafgegaan

door pai-sa, enz., wordt in de teksten óf geen nadrukswijzer óf ku gebruikt,

waarschijnlijk wordt dus hier de conjunctief gebezigd, met zekerheid kan

ik dit evenwel niet zeggen, dewijl mij nooit een intransitief werkwoord met

ku is voorgekomen. Evenwel wordt somtijds, allhans in gedichten, de

nadrukswijzer sa, in plaats van na pai, na hel werkwoord geplaatst, bijv.

pai na-ngawa-sa la Hïdo, gesteld dat H. zou willen (95.20. v. o.) ; welke

constructie overeenkomt met die na nggara. en waarbij dus het werkwoord

in den indicatief slaat.
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§ 286. Aan het hoofd van concessieve bijzinnen staat köne of köne pöda mpowa,

vgl. § 265.

Aan het hoofd van doelaanwijzende zinnen staan:

Wdra-ka (-ku, kada, enz.), vgl. § 95.

Möda-ka (-ku of een der andere onder § 255 genoemde nadrukswijzers)

gevolgd door een verhaal subst. Voorb. (hij zocht een middel om vorst A. a.

te dooden), möda-ku lowa-na kawei ra-wei sangadji Ana-ana, opdat hij diens

vrouw kon huwen (46.4) ;
(dagelijks bereed de opperpriester het paard),

möda kada èda mena ba doü dj'ara kali mataho wekt, opdat de menschen

allen zijn mooi paard zagen (55.9); möda kimpidi> bijv. 102.56, enz. Als

ontkenning wordt ai-na gebezigd, vgl. § 257. Letterlijk kan möda-ka, enz.

niet anders beteekenen dan » opdat gemakkelijk zij, opdat doenbaar zij".

«Opdat" kan ook uitgedrukt worden door het bezigen van de nadrukswijzers

ka, ku, enz. na de finiete vormen van het werkwoord, vgl. § 255.

§ 287. De voornaamste tusschenwerpsels zijn: ai, e, hai of he bij den vocatief;

wadjo = Md\. ayo; to ter versterking na iyo gebezigd (bijv. 41.6) ; ida (55.25);

ook wel ado (98.12) = Mal. aduh-, pala-ni, helaas, vgl. § 265; kodo-e, idem;

toba-loba, verdoemd (van het Arb. lobat); wadja ro samba-na, idem; enz.

Verder moeten hiertoe gerekend worden de geluiden, waarmede men dieren

roept, wegjaagt, aandrijft, enz., alsmede verschillende woorden, waarmede

een of ander natuurgeluid nagebootst wordt. Omtrent deze laatste woorden

is evenwel op te merken, dat de Bimanees ze zelden als tusschenwerpsel

bezigt, maar meestal met het prefix ka samengesteld als adverbium bij het

werkwoord voegt.
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BIMANEESCHE TEXTEN.

Voor (nw)lao labo-la lees: [ma]lao labo-la.

v. o. Voor subhanahu lees: sub/jdnahu.

Voor mpuru ringgi lees: mpuru ringgi-sa.

Voor imbi hu lees: imbi-ku.

Na malaho is uitgevallen: mandinga labo na-haharus.

Na doti suve is uitgevallen: mangdha ba sura nika Upa ori kai-na:

dama ro tudu-ku marakani doü mönc ro doü siwe.

v. o. Voor nicab lees: nigdb.

» » Na kombi, is uitgevallen: na-pdhu marahani-ku kombi,

Voor malapu-na lees: malapa-na.

Na wjrfo /copo is s/ara/ uitgevallen.

Voor A/fa lees: Ake.

Voor mu-cda weya-ku lees: mu-èda wega kudu.

v. o. Voor na-supu-sa. lees: na-supu-sa, enz.

v. o. Voor m'-wa mpara nggd lees: ai-raa mpara nggdhi.

Voor hukdm lees: hukum.

v. o. Voor èse-o lees : dese-o.

Voor tfara /«i(£a lees: wam /car/a.

Voor doa maluwa, ndai dompo-n, enz. lees: doü maluwa ndai

dompo-n, enz.

Voor a/ca-w ede, &7a ruma-ku, enz. lees : a/ca-w ede iVa ruma-ku, enz.

Voor wara /«w èda-lcu, enz. lees: tvara /mt, èda-ku, enz.

Voor na-waü-ra kalau lees: mawaü-ra kalau.

Na sa-kabore" is uitgevallen: sa-ndru nljai mabu kamaa ede.

Voor liyo-pu, ake wali, enz. lees: liyo-pu ake watt, enz.

Voor Awa-wa lees: A/m-a/aa.

51. Voor j/ewdi mada-n sa-bae, ampo de, enz. lees: aercdi mada-n

sa-bae. Ampo de, enz.

Voor gendi mada-na. Ede-ra, enz, lees : gendi mada-na, ede-ra, enz.

Voor ndaka-ra lees: ndake-ra.
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Voor na-lao ou doü lees: malao ou doü.

Na wuba is uitgevallen: nggdra na-ndede-sa, nggeè.

Voor na-nee raka langi lees: maneè ra/ca langi.

Voor ede-aa lees: ede-ra.

Na malaho-taho is uitgevallen: nggdri ro sori malaho-taho.

Voor lao-ra dula, nggómi, enz. lees: lao-ra dula nggömi, enz.

Voor labo lai-na karawi ndai-na lees: labo lai-na rawi ndai-na.

Di voor èse moet vervallen.

Voor nljdra-a lees: ntjdra-na.

Na naraka is nekeka uitgevallen,

v. o. Voor tjoü ndai ou lees : tjoü-ra, enz.

Voor hdri-hari lees: hdri-hdri.

Voor ana-na lees: ama-na.

Voor mortaba(f) lees: mortaba(t).

Na ede-i is mena uitgevallen.

Ori moet vervallen.

Na ede is uitgevallen: Indo kapo tjaü nggdhi da ndai karawi dei

rawi mataho ede sa-buwa durhaka manljewi nae.

100, » 3. Na rondo is uitgevallen: ndede-ku pala rawi-na doü marindi.

Bata nggampo sara na-waü-ra luru nggumpa,

londo lao-na mandai nee kai-na rimpa,

na-labai udja-ku itja-itja nee rumpa.

Voor langara lees: tangdra.

Voor sara lees: sara-sa.

Voor balalai lees: balata.

Voor nggdh lees: nggdhi.

Na wèle-na is uitgevallen: nggdhi bitjdra na-arira ipi Ijdru-na,

rawi-na na-mböto-ra mawaü-ra tjura-tjura.

Voor mawdrd lees: mawdra.

Voor huri-na lees: huri-mu.

Voor ruwa si lees: ruwa-si.

Voor «a-o/'o lees: sa-ori.

Voor mai-nu lees: mai-na.

BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

Boven § 5 behoort alleen «Woordvorm" te staan.

De laatste woorden zijn te lezen: tweede lettergreep.

v. o. Voor tambari lees: tambdri.

» » Voor tambari-mbari lees: tambdri-mbdri.

» » Voor zdkal lees: zakdt.

Voor: voorbeelden, lees: voorbeeld.

)) » » 9

» » )> 26

» 102, » 14

» » » 15

» » >> 20

» 104, » 2.

» » » 15

)) 107. )> 21

)» 116, » 12

» » » 13

Blz. 13, \'C"r 18.

» 14, »> 9.

» 15, » 9.

» » » 8.

» 20, » 15.

» 22, » 14.



71, » 8.

74, » 5.

86, » 11.

87, » 17.

91, » 14.

96, n 4.

» » 2.

» » 1.

105, » 11.

108, » 5.

109, » 22.

120, » 8(
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Blz. 69, reg. 18. v. o. Voor 41.4. v. o. lees: 14.6. v. o.

» » Na § 96 bij te voegen: alsook § 145.

» » Voor: gereduplcieerd, lees: gcredupliceerd.

v. o. Voor IV. 85. lees: 25.57.

Voor 41.21. v. o. lees: 51.2.

v. o. Na pö/cu lamada is aldus te lezen : na-waü mpudu made

lelo ana lamada ra-hade weya-na, enz.

»> » Na 77.55 is in te voegen: vgl. § 257.

» » Voor »na-kadawdra-ku, wat niet is" lees: na-kawdra-ku, wat

is", enz.

» » Na »hij" moet »niet" vervallen.

Voor § 82 lees: § 84.

v. o. Voor 24.27. lees: 47.24—25.

Voor 57.5. lees: 7.5.

8 en 9. De teekens: § 96 zijn uit den tekst te nemen en vóór Ndai

(reg. 9) te plaatsen.

»» 10. Na § 112 is in te voegen: 107.

126, »» 20. Voor 4.15—16. lees: 44.15—16.

»> 25. Voor 2.42. lees: 22.42.

v. o. Voor 6.18—19. lees: 56.18-19.

Voor 8.52. lees: 78.57.

Voor 45.42—61.1. lees: 65.41—66.1.

v. o. Voor 2.51. lees: 22.51.

Voor 95.14 lees: 95.14.

v. o. Voor 62.2—1. v. o. lees: 61.2—1. v. o.

Voor »laag" lees: haag.

v. o. Voor 7.92, enz. lees: 7.42, enz.

» » Voor ka lees: kat.

Voor 4.10—11. lees: 15.10-11.

v. o. Voor ntjaLna, tjampo, enz. lees: ntjai-na Ijampo, enz.

»> » Voor 21.25—24. v. o. lees: 21.25—22. v. o.

» » Voor wdra tji lees: wdra-lji.

Voor kai ku lees: kai-ku.

Voor 6.17 lees: 46.17.

v. o. Voor 65.96. lees: 65.16.

Voor 84.11. lees: 84.7. v o.

v. o. Voor 20.28, enz. lees: 50.28, enz.

» » Voor 10.80. lees: 10,1.

>» » Voor 14.24. lees: 54.24.

Voor 55.24. lees: 59.24.

Na mpara is pdhu-na in Ie voegen.

v. o. Voor nngdhi lees: nggdhi.

127, » 6.

128, » 17.

» » 20.

» » 12.

129, » 12.

152, » 12.

145, » 12.

» » 16.

147, » 17.

148, n 8.

152, » 7.

164, » 15.

165, » 6.

166, » 22.

170, » 15.

201, » 16.

214, » 8.

219, » 4.

258, » 12.

246, » 20.

261, » 18.

277, » 8.

285, » 15.



Blz. 293, reg. 7

» 295, » 8

» 306, » 14

» » » 24

» 309, » 16

» 313, » 18.

» 319, » 6,

» 323, » 15,

» 326, » 4

» 331, » 21

» 333, » 12

» 339, » 12

» 340, » 20

» 342, » 16.

» 349, » 16.

» 365, » 11.

» 376, » 20.

» 379, » 2.

» 382, » 7.

» 389, » 5.

» 400, » 14.
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Voor raa-mbali-na lees: ra-bnli-na.

v. o. Voor 111 lees: XII.

Voor sa-reè-pu lees: sareè-pu.

Voor saree-pu lees: sareè-pu.

Na »kan" is in te voegen: (uitgenomen de in de vorige § genoemde

met watt lowa-na).

v. o. Voor 35.18—19. lees: 35.8—9.

Voor 79.47. lees: 79.27.

Voor 72.49. lees: 72.41.

v. o. Voor wau lees: waü.

Voor luu-ua lees: luu-na.

Voor 54.16. lees: 75.20.

Voor 84.24. lees: 89.24.

v. o. Voor 22.89. lees: 22.8—9.

Voor »vocatief" lees: velatief.

v. o. Voor 14.14. v. o. lees: 14.3. v. o.

In te voegen na: § 235: en zie mpudu onder § 270.

Voor 27.25, enz. lees: 27.35, enz.

Voor 34.19, enz. lees: 31.19, enz.

Voor 70.70 lees: 70.36.

Voor 19.22, enz. lees: 9.22, enz.

v. o. Voor 36.22—33 lees: 36.22—23.



OPGAVE DER PLAATSEN UIT DE BIMANEESCHE TEKTSEN, WELKE IN DE

SPRAAKKUNST BESPROKEN OF AANGEHAALD ZIJN.

Bladzijde 3.

Rep.

1. 264.

2. 156, 157, 185.

5. 190, 270, 274.

4. 187, 190, 274.

5. 127, 272.

6. 60, 187, 285.

7. 79, 126.

9. 187, 264.

11. 189, 264.

12. 189, 190.

14. 272.

15. 57.

18. 196, 204.

Reg. §•

19. 276.

20. 129.

21. 129, 167, 211, 272

24. 129.

25. 195, 224.

26. 224, 258.

27. 117, 283.

29. 41, 122.

31. 188 (A. I.).

52. 224, 249.

53. 100, 146.

34. 158, 272, 276.

Bladzijde 4.

Reg. $-

1. 158.

2. 88, 156, 158, 211.

3. 59.

4. 158.

5. 190.

7. 115.

8. 117.

10. 151.

11. 187, 224.

14. 44, 46, 50, 242, 270

15. 45.

Reg. %•

17. 192.

18. 207.

19. 50, 272.

20. 58, 151, 265.

21. 40, 101, 261, 264

22. 228, 244, 274.

25. 192, 199, 242.

24. 246, 274.

25. 101, 119, 120.

26. 59, 204, 224.

27. 40, 187, 196.



B1MANEESCHE SPRAAKKUNST. 443

Bladzlje 4.

Heg.

28. 38, 196.

Reg.

37. 88, 196.

50. 187, 188 (A.I.), 258, 283. 38. 129, 274.

31. 101, 112. 59. 255.

52. 156, 161, 220, 235. 40. 276.

54. 196. 41. 52, 117, 240, 272

56. 196. 42. 159, 147, 272.

Bladzijde 5.

Reg.

1. 154.

9 242.

5. 151, 167 (A.).

4. 197.

6. 147, 205, 204.

8. 117, 122.

9. 245, 284.

10. 129, 159, 147, 276

11. 152.

12. 61, 196.

15. 117, 129, 196.

15. 192.

16. 197.

18. 50, 265.

20. 105.

Reg.

1. 88, 257.

2. 225, 255.

5. 155, 255.

5. 120

6. 272.

10. 120.

Reg. v. o.

24. 58.

25. 56, 255

22. 94, 155

19. 57, 255

Rog- §•

21. 156, 255.

22. 253, 249.

24. 253.

25. 159, 263.

27. 52, 156, 194, 247, 275.

28. 45.

29. 151, 276.

30. 276.

31. 120.,

32. 112, 159.

55. 52.

54. 101.

55. 52, 249.

56. 254.

42. 90, 119, 247.

Bladzijde 6.

Reg. v. o.

16. 275

15.

14.

15.

12.

10.

9.

6.

5.

4.

104, 220.

242, 267, 272.

108, (A.), 242.

56, 272.

264.

148.

141.

59. 141, 225.

56, 141, 215.
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Bladzijde 7.

Reg. S-

4. 250.

5. 75, 85, 242, 248.

6. 34.

7. 254.

8. 187, 245, 275.

9. 250.

10. 187, 273, 280.

11. 280.

14. 272.

16. 245 (A.).

Reg. s-

21. 171.

22. 202, 270.

23. 270.

27. 202.

29. 202.

36. 101.

39. 59, 119, 225

41. 228.

42. 279, 280.

Bladzijde 8.

Reg §• Reg. $
1. 115, 124, 202, 217, 231, 255. 25. 225, 231, 266, 275.

5. 211. 27. 231.

4. 257. 29. 264, 272.

5. 59. 51. 89.

11. 242, 255, 265, 272. 52. 59, 94, 110.

12. 108. 35. 60, 251, 255, (A.), 275

13. 248. 56. 275.

14. 55, 214, 255. 57. 156.

17. 121. 38. 108, 225.

18. 272. 39. 59.

21. 272. 40. 45, 275.

23. 161. 41. 46, 216.

24. 88, 251. 42. 60, 61, 116.

Bladzijde 9.

Reg.

1. 60.

Reg. §.

10. 111, 124, 244, 276

2. 60, 156, 224, 267, 272. 11. 116, 257.

4. 257, 265. 12. 277.

5. 44. 257, 261. 15. 276.

6.

7.

236.

60, 256, (A. IL), 272.

Reg. v. o.

24. 251, 281.

8. 214, 273. 23. 231.

9. 244, 268, 276. 22. 115, 158, 265.
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Bladzijde 9.

Reg. v. o. s- Reg. v. o. §•

21. 135, 247, 248 9. 59, 192, 276.

20. 1 35. 156. 8. 103, 198, 279.

19. 1 36, 265. 7. 265.

17. 60, 265. 6. 88, 103, 146, 285.

16. 265. 5. 89, 92.

15. 135, 233 (A.), 244, 248, 254, 272. 4. 194.

14. 165, 244. 3. 59, 265.

13. 60, 220, 224, 265, 274. 2. 108, 198, 257, 265

12. 135. 1. 265.

10. 207, 231, 272

Bladzij de 10.

Reg. $ Reg. §•

1. 106, 195. 22. 56, 283.

2. 261. 23. 109.

3. 164, 188, 208, 21 2, 221, 265. 24. 281.

4. 121, 221. 28. 242, 258, 281.

6. 214. 29. 194, 267, 272.

7. 224. 30. 261.

9. 135. 31. 137.

10. 59. 33. 285.

13. 231, 266. 34. 216, 282.

14. 231. 35. 192, 221, 272.

16. 273. 37. 77.

17. 130, 264. 38. 71, 121, 192, 199.

18. 196, 207, 265. 40. 94, 275.

19. 109. 41. 94, 217.

21. 73, 272. 42. 202.

,

Bladzi de 11.

Reg. s- Reg s-

1. 276. 7. 150, 207, 274, 277.

2. 169, 263, 276. 8. 216, 217, 264.

3. 161, 188, 231. 10. 56, 60, 260.

4. 56. 11. 55, 88, 110, 255 (A).

5. 217, 225, 272. 12. 129.

6. 283. 14. 197, 251.
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Bladzijde 11.

Reg s- Reg. §.

15. 224, 264, 274 , 277. 29. 251.

16. 257, 273. 30. 264, 270.

17. 156. 52. 129, 247.

18. 59, 108, 224. 35. 150, 152.

19. 195. 34. 52.

81. 71, 216. 55. 253 (A.).

22. 273. 37. 96, 159.

25. 267. 38. 111, 143, 244, 281.

24. 45, 121, 265. 59. 112.

25. 44. 42. 111, 145, 244.

28. 46, 94, 108, 1 59, 231.

Bladzijde 12.

Reg. § Reg. §•

6>
** • 264. 25. 276.

5. 96. Reg. v. o.

6. 42, 96. 12. 197, 255, 261, 285

10. 224. 11. 255.

11. 275. 10. 155, 265.

12. 286. 9. 104, 140, 285.

16. 263. 8. 61, 257.

17. 195. 7. 246.

20. 272. 6. 197, 228, 270.

21. 273. 5. 119, 270.

22. 34, 112, 188, 265. 4. 145, 255, 270.

23. 276. 2. 112.

24. 119.

Bladzijde 15.

Reg. §• Reg. §.

1. 266. 8. 56, 112, 165 (A.), 215.

2. 258, 283. 10. 246, 264, 266.

0. 66, 98, 264. 11. 156, 167 (A.).

4. 110, 160, 264. 12. 44, 120, 167 (A.).

5. 159, 145, 242. 15. 120, 245.

6. 112, 238, 242, 265. 14. 122.

7. 264. 15. 248, 270.
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Rladzijde 15.

Reg. §• Reg. §.

16. 90, i237. 50. 214.

20. 108, 152, 148, 214. 52. 188.

21. 112. 55. 252.

22. 201. 54. 121, 145 (A.).

23. 121, 151. 56. 77, 170.

24. 214, 266. 57. 148.

26. 101. 59. 265.

28. 112, 264. 40. 195, 255.

29. 260.

Rladzijde 14.

Reg. §• Reg. v. o. §.

1. 153. 19. 58.

2. 238. 18. 114, 256, 280.

5. 96, 265. 17. 264.

4. 55, 59, 109. 16. 162.

5. 273, 285. 15. 194, 257.

6. 265. 14. 191, 206, 257.

7. 167. 12. 255, 265.

9. 188. 11. 285.

10. 199, 246, 258. 9. 258.

11. 117. 8. 114.

13. 94, 208 (A.), 265. 7. 254.

14. 255, 266. 6. 47, 224, 242.

Reg. v. o. 5. 117, 187, 248.

22. 264. 4. 68 (A.), 187.

21. 266. 5. 186, 257.

20. 1196, 265, 270. 2. 241.

Bladzijde 15.

Reg. §• Reg. §.

2. 187, 264. 8. 242, 265.

5. 248, 276. 10. 182, 216, 252, 255, 281

4. 157, 144, 216, 285. 11. 116, 118, 250, 285.

5. 110. 159. 12. 59, 159, 195, 272.

6. 66. 15. 41, 114.

7. 92, 114, 148 (A. I), 228, 242, 266, 14. 155, 221.

279 15. 258.
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Reg.

Keg.

s-

16. 150.

17. 114, 202

18. 192, 270

19. 114 (A.).

25. 188, 190

26. 129.

5. 195, 265.

6. 112, 196.

9. 49.

10. 156, 190, 242.

12. 112, 188 (A. II).

15. 251.

14. 50.

16. 264.

17. 112, 247, 264, 270

18. 112, 247, 270.

Bladzijde 15.

Heg. §.

27. 195.

28. 157.

50. 47, 224.

55. 256.

56. 57, 256.

59. 256.

Bladzijde 16.

Reg. S.

19. 268, 272.

20. 119.

Reg. v. o.

12. 202, 208.

10. 247, 275, 274.

8. 261, 270.

6. 110 (A. II), 251, 270

5. 41, 272.

4. 190.

122.

Bladzijde 17.

Reg.

0. 70.

4. 119, 264

6. 251, 272

7: 58.

8. 199.

10. 44, 225.

11. 215.

12. 126, 270

15. 255, 276

14. 54.

15. 62.

16. 186.

17. 256.

Reg.

18.

19.

21.

22.

25.

24.

25.

26.

27.

§•

151, 254, 264.

190.

256.

222.

190, 255.

264, 265.

216, 255.

252, 265.

159, 265.

Reg. v. o.

5. 255.

1. 78, 274.
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Bladzijde 18.

Reg. g.

1. 246, 257.

2. 124, 168, 242.

3. 168, 235.

4. 40.

5. 262.

6. 210, 242, 265.

7. 126.

8. 40, 88, 189, (A.).

9. 256.

11. 161, 228, 230, 247.

13. 124, 242.

14. 210, 249.

16. 124, 255.

18. 221.

19. 138, 240, 265.

20. 124, 237, 276.

Reg. §.

1. 248.

2. 73, 188, 235.

3. 137, 235, 265, 270.

4. 130.

5. 126, 168, 242,

6. 162, 271.

7. 78, 170, 261, 264.

9. 57, 126, 165.

10. 126.

11. 135.

14. 276.

15. 169.

17. 125.

18. 255.

19. 64, 215.

20. 126, 207.

Reg- S-

1. 156, 216.

YEHH. BAT. GEN. XLVIII.

Reg- S-

21. 230.

22. 115, 265.

23. 124.

24. 103, 249, 281.

25. 90, 143.

26. 116.

27. 188, 222.

28. 117, 188, 231, 264.

29. 231.

30. 258.

53. 228, 272.

34. 249 (A. I.).

36. 127, 265.

37. 129, 138.

39. 214, 240.

42. 190, 274.

Bladzijde 19.

Reg.

21. 103.
,

25. 258, 265.

26. 59, 144, 159, 206.

27. 228, 273.

28. 126, 277.

29. 126.

31. 264.

32. 217.

33. 100, 112, 140.

34. 265.

36. 100.

37. 145, 265.

38. 205, 242.

39. 138.

42. 217.

Bladzijde 20.

Reg.

7. 85, 272.

'29
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Bladzijde 20.

Reg. §•

8. 235.

Reg.

25. 126

11. 124, 216, 273. 26. 136

12. 233, 281. 27. 67, 240, 242, 254.

13. 104, 201, 265. 28. 14S

14. 176, 201. 30. 44, 50, 60.

15. 176. 31. 251

16. 187, 265. 32. 231

17. 168, 170, 242, 256 (A. I.). 35. 124

19. 256 (A. I.). 55. 124•.

20. 64, 124. 36. 231

21. 67, 145, 256 (A. I.), 265. 57. 124 t (A.), 174.

22. 126, 231. 40. 231

24. 114 (A.), 176.

Bladzijde 21.

Reg- §•

2. 47, 249.

Reg. v. o.

18. 265.

3. 272. 17. 168, 265.

4. 105, 231. 16. 168, 275.

7. 44, 124. 15. 251, 265.

8. 64. 14. 114 (A. II.), 242

9. 126, 166. 13. 196, 249.

10. 281. 11. 196.

Reg. v. o.

25. 126.

10.

9.

266.

190, 252.

24. 217, 231. 8. 281.

23. 231. 7. 247.

22. 126, 236. 5. 119.

21. 167. 4. 65.

19. 217, 252. 1. 130, 189, 206.

Bladzijde 22.

Reg- §•

1. 59, 276.

5. 65.

4. 275.

5. 252.

Reg- §•

6. 272.

7. 170.

9. 80 (A.), 240, 251.

10. 64, 265.
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Reg.

14. 221.

16. 136.

17. 223, 231.

18. 136, 159.

ai. 136.

22. 157.

23. 78.

24. 41, 233.

25. 78, 126, 276.

26. 217, 244.

27. 231.

Bladzijde 2!\.

Reg. 8-

28. 46.

50. 124.

51. 105 (A.), 218, 251.

32. 124.

35. 212, 248.

34. 52, 161, 217, 240, 242, 274

35. 159.

56. 155, 255.

59. 242.

40. 79.

42. 104.

Bladzijde 25.

Reg. 8-

1. 276.

2. 251.

5. 190, 266.

6. 104, 222.

8. 81.

10. 55.

12. 265.

15. 264.

14. 264, 275.

15. 240, 242, 252

16. 125.

17. 242.

18. 240.

19. 224, 265.

Reg. 8-

20. 143.

21. 265, 272.

22. 59.

23. 107.

24. 112, 141.

26. 257, 246, 261, 273.

27. 126.

29. 264.

51. 240.

52. 255.

54. 156.

35. 79, 127, 159, 206.

36. 127.

39. 268.

Bladzijde 24.

Reg.

2.

5.

4.

5.

6.

8.

54, 257.

195.

59, 195.

59, 98, 104, 215, 258, 268.

104, 284, 258.

188, 199, 264.

Reg.

9.

10.

12.

15.

14.

15.

157, 264.

78, 176, 185.

175, 255.

70.

95, 255.

124, 266.
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Reg. §.

16. 83.

17. 225, 241, 270.

18. 57, 215, 235, 248.

19. 127, 170.

20. 261, 265.

22. 255.

23. 176, 265.

24. 166, 241.

25. 126.

26. 185, 282.

Reg.
FT

0. 135, 195, 262.

5. 188.

6. 237, 264.

7. 285.

9. 126.

12. 246.

14. 264.

15. 254.

16. 110 (A. I.), 254

17. 144, 235.

18. 130.

20. 136, 247.

21. 265.

22. 141.

23. 235.

Bladzij de 24.

Reg. $
27. 282.

28. 117.

29. 126, 244, 273.

30. 124.

31. 122, 162, 224, 268.

32. 264, 265.

33. 272.

34. 284.

38. 145, 216.

40. 56.

Bladzijde 2£.

Reg. §•

24. 138, 214.

25. 60, 206, 265 268.

26. 244, 272.

27. 124, 126.

28. 265, 272.

29. 273.

30. 264.

35. 189.

56. 90, 249.

37. 62, 100, 103, 114 (A. II), 199

38. 246.

39. 249.

40. 112 (A.).

42. 130, 262.

Bladzijde 26.

Reg- §•

1. 241.

2. 62, 224, 241, 265.

4. 125.

5. 145, 235.

6. 137, 162.

7. 78, 231.

Reg.

9. 272.

10. 53, 168.

11. 59, 166.

12. 168.

15. 284.

18. 124, 255
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Bladzijde 26.

Reg. s-

19. 112.

21. 126.

22. 258, 265.

23. 126, 161.

25. 266, 279.

26. 60, 261.

27. 56, 247, 265.

28. 93.

Reg. v. o. §.

8. 58, 85, 194, 231, 242.

7. 126, 188, 255.

6. 248.

5. 255.

4. 235.

3. 264, 265.

Reg. s-

1. 212

2. 203, 212.

3. 145.

5. 100, 224.

8. 212.

9. 117.

11. 162.

12. 274.

13. 257, 261, 266

14. 284.

15. 66.

17. 231, 273.

18. 231.

21. 254.

22. 112.

23. 168, 242, 265

24. 185.

Reg- S-

1. 265.

2. 268.

3. 247.

4. 279.

5. 82.

7. 194, 255.

Bladzijde 27.

Reg. §•

25. 94, 258.

26. 271.

27. 85, 125, 228, 264, 270

28. 206, 228, 255.

29. 256.

30. 255.

52. 66.

55. 264.

54. 66.

55. 264, 265.

56. 185, 264.

57. 185.

38. 40, 52.

59. 55.

40. 273.

41. 224, 283.

42. 217, 283.

Bladzijde 28.

Reg- §•

8. 58, 232.

9. 217, 264.

11. 270.

12. 217.

13. 145, 214, 232.

15. 100,224.
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Reg. §.

17. 264.

18. 185, 268.

19. 40, 127.

21. 254.

23. 62, 213, 224

24. 60, 215, 246

25. 204.

28. 59, 200.

Reg.

1. 264.

3. 150, 203.

4. 271.

5. 207.

6. 117.

7. 213, 249, 254

8. 272.

9. 264.

10. 186.

11. 224.

12. 185, 210.

13. 249, (A. I.).

16. 165, 200, 240

18. 140.

19. 59, !207, 215.

Bladzijde 2*!.

Reg.

29. 240, 271.

30. 272, 280.

31. 56.

54. 175.

55. 262.

56. 249.

58. 204.

Bladzijde 29.

Reg.

20. 200, 215.

21. 265..

25. 257, 282.

26. 272.

28. 200.

29. 59, 255, 264

50. 207.

51. 199.

52. 215.

55. 78.

57. 78.

59. 260.

40. 90, 201, 274

42. 41, 214.

Bladzijde 50.

Reg.

5. 155.

5. 78, 260.

7. 268.

8. 124, 249.

10. 124, 257.

11. 145, 236, 270, 271

14. 111, 257, 240.

15. 265, 268.

Reg. %.

16. 61, 189 (A.).

17. 285.

18. 175, 270.

19. 256, 271.

20. 170, 246.

22. 246.

25. 165.

27. 242.
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Bladzijde 30.

Reg. §.

28. 242, 274.

30. 58.

51. 196, 222, 225, 226, 250.

52. 165, 247, 250.

55. 105, 249, 264.

35. 265.

Reg.

56. 67, 251.

57. 196, 249, 265

59. 255.

41. 189.

42. 156, 189, 274

Bladzijde 31.

Reg- §•

1. 265.

2. 230.

5. 175, 236.

4. 249.

6. 41, 124 (A.).

9. 81.

10. 176, 200.

12. 70.

13. 76.

Reg. v. o.

22. 161, 217.

21. 175.

Reg. v. o. §.

20. 217, 265.

19. 264.

18. 187.

16. 190.

14.

12.

167, 196.

81, 187.

9. 224.

8. 182.

3. 157, 252.

2. 196.

1. 174.

Bladzijde 32.

Reg- §•

2. 169, 187.

4. 125.

8. 175, 235.

9. 274.

10. 153, 263.

11. 174.

15. 124, 261, 270.

14. 270.

16. 264.

17. 207, 285.

18. 190, 220.

19. 212, 228 (A. IL), 265, 270.

20. 83.

Reg- §•

22. 228.

25. 48, 60, 225.

24. 206.

25. 85, 168.

26. 48.

50. 264.

51. 264.

52. 128.

54. 221, 242.

55. 221, 268.

58. 48, 85.

40. 48, 81, 264.

41. 141, 233, 264.
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Reg.

2. 170.

4. 83.

6. 265.

7. 109, 124.

9. 242.

10. 190.

12. 126.

15. 189.

17. 98, 190, 242, 254

18. 251.

20. 240.

21. 78.

22. 168.

Reg. §•

3. 56.

5. 85, 220.

6. 83.

8. 41, 164.

9. 98, 268.

10. 56.

12. 264.

14. 265, 272.

15. 196, 207, 221, 246, 257, 272

16. 246, 257.

17. 247, 257.

18. 220.

19. 124, 248 (A.).

21. 249, 255.

Bladzijde 33 .

Reg. §•

24. 220, 262, 272,

25. 167, 213, 287.

26. 124, 220.

28. 272.

31. 199.

32. 105.

33. 98, 223, 263, 270

35. 170.

37. 56, 165.

38. 124, 265.

39. 56, 264 (A.).

40. 60, 223, 268,

42. 264.

Bladzijde 34t.

Reg. §•

22. 274.

24. 232, 270.

25. 165.

26. 174.

28. 124, 138.

29. 156.

32. 49, 242, 265.

34. 145, 280.

35. 59, 233, 237.

36. 265.

37. 47.

40. 235, 279.

42. 175, 235, 280.

Bladzijde 35.

Reg- §•

2. 78.

3. 129, 264.

4. 45, 32.

7. 264.

Reg. §•

8. 241, 271.

9. 52, 116, 241.

10. 175, 220, 275.

13. 85.
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Bladzijde 35.

Reg. v. o. %.

21. 85, 242.

Reg . V. 0. §.

14. 235.

19. 124, 209, 260. 13. 235.

18. 275. 10. 85.

16. 223. 5. 262, 268.

15. 240. 1. 285.

Bladzijde 56.

Reg.

1. 240, 249.

Reg.

19. 241.

§•

2. 65, 247, 264. 20. 214.

5. 283. 21. 145, 254, 272.

4. 213. 25. 249, 262, 270.

5. 261. 25. 218, 240.

7. 264, 272. 26. 240, 261.

8. 361. 27. 144 (A.), 255, 266, 267

9. 265, 267. 28. 264.

10. 218. 50. 144.

11. 232. 51. 254.

12. 124, 144, 247. 52. 255, 254.

15. 247. 55. 177, 265.

14. 215, 248, 268, 281, 282. 55. 264.

15. 175, 235, 246, 270. 56. 167, 182.

16. 264. 40. 255.

17. 274, 283. 41. 228.

18. 159, 165. 42. 76.

Bladzijde 57.

Reg.

2. 57, !260, 264.

Reg.

15. 265.

§•

3. 270. 16. 111, 112.

4. 272. 17. 105, 218, 258, 240.

6. 264. 18. 60, 111, 214, 240.

9. 235. 19. 126, 276.

10. 263. 21. 276

11. 249, 265. 22. 41, i246.

12. 109, 160, 248, 249. 23. 214, 253.

14. 161. 24. 261.
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Bladzijde 5 1

Reg. S- Reg. %
26. 217. 55. 252.

28. 206, 240, 249, 261, 279. 56. 82, 251, 257.

50. 210, 247. 58. 248.

31. 246, 264. 59. 145, 265, 265.

52. 240, 246, 264. 40. 258.

05. 82, 210. 41. 59, ]122, 266, 270.

Bladzijde 5*I.

Reg. s- Reg. §•

1. 185. 25. 217, 257, 263, 274.

2. 216, 255. 25. 266.

0. 133. 26. 284.

5. 156. 28. 169.

7. 108, 110. 29. 276.

8. 60, 102, 111, 174, 265, 281. 30. 275.

9. 255, 270. 31. 65.

10. 106, 215, 232, 254. 32. 117, 195.

11. 255. 35. 268.

15. 265, 277. 35. 117.

14. 167. 36. 167.

15. 228, 242, 258, 282. 57. 168, 248.

18. 230. 58. 242.

21. 88, 206.

Bladzijde 59.

Reg % Reg. §•

1. 44, 275. 19. 166, 170.

2. 242. 20. 265.

5. 254. 22. 257.

5. 187. 25. 171, 177, 200, 207, 261, 279

7. 125, 154. 24. 212.

9. 157, 246, 257, 275. 25. 255.

10. 81. 27. 157, 200, 261.

14. 41, 176, 237, 260, 264. 29. 170.

15. 235. 50. 220.

16. 170, 242, 276. 31. 255.

18. 255. 52. 266.
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Bladzijde 59.

Reg.

55. 255.

Reg.

59. 187.

34. 249, 276. 40. 250, 247.

55. 85, 242.
,

Bladzijde 4().

Reg.

1. 189.

Reg.

19. 59, 156, 194, 212

2. 256, 257, 266. 21. 257.

3. 95, 122, 265, 277. 25. 249 (A. I.).

4. 210, 261 (A.). 27.. 218, 240.

6. 189, 249 (A. I.), 265, 274. 28. 162.

7. 105, 240, 265. 50. 105, 268.

8. 255. 52. 210.

10. 76 (A.), 189. 34. 281.

11. 267, 281. 55. 251, 255.

12. 62, 194, 212. 56. 249.

15. 122, 265. 40. 265.

14. 155, 262. 41. 170, 256.

15. 151. 42. 187, 246.

16. 241.

Bladzijde 41

Reg.

1. 66, 166, 200.

Reg.

16. 52, 240, 282.

2. 168. 17. 250, 252, 265.

5. 229, 273. 18. 54.

4. 48. 19. 64, 69, 210, 215.

5 ? 229, 256. 20. 266.

6. 49, 255, 287. 21. 216, 256.

7. 165, 170, 265. 24. 264.

8. 49, 159, 200, 261, 265. 25. 260.

9. 170, 228, 246, 248. 26. 100, 158, 250.

10. 249, (A. I.). 27. 104, 210, 275.

tl. 126, 217, 272. 29. 158.

12. 81. 30. 165, 196.

13. 206. 51. 167, 251, 274.

15. 62. 32. 265.
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Reg. §.

33. 251.

34. 78, 170.

36. 175, 185, 265.

Reg. §•

1. 190, 280.

3. 49.

5. 124, 256, (A. IL).

6. 124, 256, (A. IL).

8. 261.

10. 112, 220.

18. 40, 127.

19. 44.

22. 52, 150, 159, 262

23. 261.

24. 265.

25. 157, 161.

Reg. s-

2. 249 (A. L).

3. 219.

4. 219, 265.

5. 141, 265.

6. 264.

8. 161, 242, 265

9. 132.

11. 150, 242.

12. 266.

13. 144.

15. 62.

16. 116, 240.

18. 276.

19. 226, 270.

21. 45, \220.

Bladzijde 411.

Reg. §•

38. 265.

39. 187, 277.

40. 59, 277.

Bladzijde 42.

Reg. s-

26. 264.

29. 175.

30. 220, 222, 225 (A.).

51. 266.

32. 210, 250, 251.

33. 223 (A.).

34 56, 175.

55. 175, 240, 270, 272

36. 145, 440, 272.

57. 265, 270.

59. 189.

Bladzijde 4'
».

Reg. §•

22. 60, 161,
'261.

24. 66,
(

264.

25. 283, 264.

26. 264.

27. 283.

28. 215.

29. 279.

50. 265.

51. 266.

32. 150, 195.

34. 264.

36. 231.

38. 156.

40. 249.

42. 59.
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Reg. §.

5. 265.

6. 220.

7. 222.

8. 230, 251.

9. 280.

11. 280.

12. 214, 231, 265.

13. 249.

14. 176, 265.

15. 249.

16. 104, 268.

18. 205.

19. 235, 283.

20. 175, 235, 237.

21. 283.

22. 122, 277.

Reg. $.

2. 157, 241, 242, 274.

3. 215, 241.

4. 257.

6. 214.

8. 283, 170.

9. 274.

10. 240.

11. 258, 274.

12. 170.

14. 200.

15. 91.

16. 200.

20. 156, 248, 265.

21. 224, 238, 265.

24. 228, 230.

Reg. §•

1. 145, 249.

Bladzijde 44.

Reg- §•

23. 215.

24. 40, 265.

25. 109.

26. 65.

28. 240.

29. 56, 147, 204

30. 264.

32. 266.

34. 242.

35. 78, 144, 231

36. 126.

37. 266.

38. 65, 119.

39. 161.

40. 220, 268

42. 276.

Bladzijde 45.

Reg-
. §•

25. 236.

27. 121, 194.

29. 262, 279.

30. 210, 264.

31. 264.

32. 210, 277.

33. 210, 246.

35. 274.

36. 242, 255.

38. 187.

39. 274.

40. 265.

41. 141.

42. 135, 261.

Bladzijde 46.

Reg- §•

4. 76, 286.
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Bladzijde 46.

Reg.
S-

7. 246, 264, 270.

8. 242, 281.

9. 242.

10. 275.

11. 143.

12. 241, 254, 258.

15. 177, 264.

14. 34, 264.

17. 133.

18. 242.

19. 213, 237.

ai. 50, 158, 256, 264

22. 132.

Reg. §•

23. 152, 163, 192.

25. 214, 224.

27. 159, 264.

29. 264.

30. 217.

32. 121, 217.

35. 213.

34. 217, 246, 267.

38. 144, 170.

40. 124.

41. 265.

42. 65, 135, 248 (A.)

Bladzijde 47.

Reg.

1. 215.

2. 210, 265.

3. 135.

5. 206, 265.

6. 238.

7. 246.

8. 135, 203.

9. 261, 264, 265

10. 276.

12. 235 (A.).

13. 283.

14. 159, 265.

15. 102, 280.

17. 152, 272.

19. 170, 265.

20. 124, 265, 281

22. 274.

Reg. §.

23. 168.

25. 41, 85.

26. 264.

28. 241, 255.

29. 241.

30. 124, 157.

31. 52.

32. 232.

54. 192, 235 (A.), 285.

55. 80 (A.), 127, 240, 247.

56. 248.

57. 280.

38. 247.

40. 241.

41. 258.

42. 81, 168.

Bladzijde 48,

Reg. S-

1. 170.

Reg. s-

5. 41, 168, 260.
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Bladzijde 48 *

Reg.

5. 232.

Reg.

23. 224, 228, 231, 252.

6. 262. 26. 232

7. 251. 28. 70, 238. 265.

8. 248. 29. 230, 232,

9. '265. 30. 138.

10. 230, 265. 32. 104.

12. 238. 33. 274.

14. 135. 34. 100, 212.

15. 111, 121, 264. 36. 81, 265.

16. 279. 37. 145.

17. 207. 38. 145.

18. 279. 39. 126.

19. 109, 265. 40. 187, 247.

20. 264, 265. 41. 193.

21. 268, 279. 42. 235.

22. 105, 162, 235 (A.), 238, 261, 268.

Bladzi de 4£>.

Reg.

1. 81, 235.

Reg.

20. 85.

§

5. 110 (A. II.), 251. 21. 141, 265.

5. 229, 246, 264. 22. 52, 187, 283.

6. 242, 272. 23. 187, 217, 222.

7. 278. 26. 156, 168.

9. 280. 27. 284.

11. 53. 28. 124, 218, 223, 265

12. 188 (A. II.), 207, 242, 277. 30. 270.

15. 231. 31. 264, 266.

16. 138. 32. 124, 209, 265.

17. 211, 217. 33. 255, 264.

18. 187. 34. 207.

19. 80 (A.), 145, 240. 35. 139.

Bladzijde 50.

Reg

1. 261.

Reg

3. 98, 272.

2, 37 (A.), 59, 177, 205, 264. 4. 68, 201, 266.
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Bladzijde 5G .

Reg.

5. 141, 258.

Reg.

24. 105, 212, 247.

6. 273. 25. 117, 260.

7. 273, 276. 26. 50, :174, 212, 238, 273

8. 145, 161, 276. 27. 212, 238.

10. 37, 216, 280. 28. 175.

12. 106, 224. 29. 104, 175, 249, 266.

13. 144. 30. 170.

15. 272. 31. 161, 220, 249, 260.

16. 47, L70, 265. 32. 170, 272.

17. 265. 33. 217, 258, 263.

18. 122. 34. 277.

19. 266. 36. 246, 264.

20. 120, 144 (A.), 198, 240, 267. 37. 246.

21. 212, 236. 38. 161, 231, 242.

23. 261.
•

39. 270.

Bladzijde 51 •

Reg.

1. 50.

§• Reg.

20. 214,

$
265.

2. 59. 21. 264.

3. 250, 270. 22. 245, 265.

5. 224. 23. 88, 283.

6. 210, 212, 231. 24. 165, 282.

7. 47, 264. 27. 94, 212, 240.

8. 161, 212. 28. 175, 202, 212.

9. 62, 249, 279. 30. 62, 224.

10. 212, 217. 33. 231.

11. 254. 34. 59, 242.

12. 50, 187, 215. 35. 274.

13. 231. 36. 240.

15. 265, 273. 37. 272.

16. 248, 279. 38. 242.

17. 279. 39. 242.

18. 258, 263, 265. 40. 47.

19. 116, 214, 254. 41. 242.

Bladzijde 52.

Reg

1. 218, 265.

Reg

2. 265.
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Bladzijde 52.

Reg.
S-

3. 124.

4. 78.

5. 254.

6. 254, 276.

7. 218, 228, 254, 283

10. 248, 274.

11. 53, 169, 244, 273.

12. 138.

14. 124, 273.

15. 121.

16. 114 (A. II).

17. 189 (A.).

18. 210.

19. 66, 70.

21. 176.

Reg. §
23. 60, 64, 169, 210, 241.

24. 85.

25. 265.

26. 70.

27. 261.

28. 119 (A.), 175, 244, 248 (A.).

30. 75.

31. 124.

35. 221, 232, 247.

36. 117, 118.

37. 59, 73, 228.

39. 52.

40. 261, 273.

41. 194, 242, 273, 283.

Bladzijde 53.

1.

3>-

260.

2. 104.

4. 119, 228.

5. 120.

6. 59, 91, 116.

8. 50.

9. 265, 286.

10. 50, 261.

11. 249 (A. I.), 264.

12. 146.

13. 66, 159, 175, 266.

14. 190, 207, 246, 264

16. 274, 276.

17. 166, 264, 270.

18. 272, 277.

19. 265.

20. 247, 265.

21. 265.

22. 276.

VKRB. BAT. GEN. XLVIII.

Reg- §•

23. 127.

24. 265.

26. 124, 270.

27. 247, 251.

28. 241, 248.

29. 126.

30. 144 (A.), 248, 251.

31. 128, 217, 272.

32. 265, 285.

33. 94.

34. 125.

35. 159, 206, 240.

37. 240.

38. 247, 255.

39. 240.

40. 240.

41. 44, 264, 265.

42. 92, 135.

30
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Bladzijde 54.

Reg.

1. 231.

2. 251.
w
0. 251.

4. 254, 266.

o. 265.

6. 247.

7. 242, 255.

8. 242, 255.

9. 272.

11. 49.

12. 265.

16. 158, 248, 267, 276

17. 165, 215.

18. 54.

19. 264.

Reg- §.

20. 214, 264.

22. 206, 241.

25. 98, 271, 285.

25. 158, 195, 251, 264.

27. 126.

50. 47.

51. 242.

52. 244, 256, 265.

55. 258.

54. 47, 100, 247, 264.

35. 257.

59. 116, 145, 264.

40. 249, 265, 265.

41. 231, 249, 265.

42. 69, 251, 258.

Bladzijde 55.

Reg. %.

1. 275.

2. 139.

5. 231.

6. 155, 261.

7. 56, 110, 174, 194.

8. 265.

9. 261.

10. 264.

11. 59, 170.

12. 76 (A.).

14. 170.

15. 208, 212.

16. 168, 215, 262.

18. 247.

19. 210.

Reg. §.

21. 229, 266.

22. 255.

25. 126.

24. 185, 251.

26. 126, 208, 212, 272.

27. 126, 244, 270.

28. 105, 212, 285.

29. 126, 231.

51. 105, 208.

52, 104, 222, 240.

54. 78, 174, 255.

35. 207.

36. 199.

57. 194, 216.

Bladzijde 56.

Reg- §

1. 264.

Reg- §
5. 199, 218.
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Bladzijde 56.

Keg- §.

4. 262.

5. 168, 245, 284.

6. 78, 265.

8. 150, 272.

12. 264.

13. 94, 235.

14. 258.

16. 107, 210, 235.

17. 105, 262.

18. 245.

19. 105.

21. 126.

22. 255.

25. 250.

24. 102, 268.

Reg. §.

27. 170, 264.

28. 46, 159, 258, 264.

29. 52, 159, 264, 272.

50. 199.

51. 240, 250, 264.

32. 240.

54. 111, 141, 159.

55. 161.

56. 264.

37. 137, 274.

38. 240.

59. 240.

41. 199, 207.

42. 78.

Bladzijde 57.

Reg. §•

1. 126.

5. 255.

4. 49, 247.

5. 127, 144.

6. 82.

8. 258.

9. 210, 251.

15. 40, 44, 254.

16. 265.

18. 244.

19. 244, 247, 258

21. 175.

22. 199.

25. 199, 270.

Reg. §•

2. 175, 251, 242.

5. 156.

Reg. §•

26. 263.

28. 162, 207.

29. 192.

51. 98, 263.

32. 73, 98, 265.

33. 192.

34. 152, 220, 258, 262, 265, 272

35. 265.

37. 276.

38. 62, 114 (A. II.).

39. 104, 274.

40. 264.

41. 264, 265.

Bladzijde 5Éi.

Reg. §
4. 251.

5. 168.
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Bladzijde 5£1.

Reg.

6. 264.

Reg.

24. 241, 242, 263.

7. 102. 25. 262, 280.

8. 206, 251, 264. 26. 78.

10. 247, 261. 27. 252.

11. 143, 282. 28. 224, 254 (A.).

13. 282. 30. 255.

14. 231, 280. 33. 60, 260.

15. 206, 248. 34. 139, 247.

17. 67, 231. 36. 37, 76, 120.

19. 216, 234, 264. 37. 64, 75, 112, 264.

20. 232, 264, 265. 39. 85, 265.

21. 67, 145, 258. 40. 91, 111.
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23. 249.

Bladzijde 5S1.
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1. 237 (A.).
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24. 251, 271.

3. 224. 25. 206, 248.

4. 242, 264, 280. 27. 272.

5. 59.
,

28. 144, 170.

7. 122, 214, 231. 29, 53, 249, 276.

8. 156. 30. 264.

9. 274. 33. 62.

10. 76. 37. 47, 58, 125, 268.
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14. 255. 39. 128 (A.).

15. 51. 40. 194, 273, 280.

19. 66, 112, 274. 41. 195.

22. 126. 42. 247.

23. 165.

Bladzijde 6Ct.

Reg.

1. 249.

Reg.

4. 126.

2. 199, 228. 6. 104, 201, 207, 216
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9. 231, 249.

10. 251, 264.

11. 274.

14. 207.
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16. 255, 258, 265.
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22. 251.

25. 195.

24. 240.

Reg. §•

25. 222.

26. 194, 255.

27. 59, 161, 174, 247.

50. 247.

51. 251, 257, 265.

35. 255.

54. 255.

55. 170.
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58. 124 (A.).

59. 226.

Bladzijde 61.

Reg.

1. 206.

5. 261, 285.

4. 221, 264.

5. 94.

7. 66, 283.

8. 91, 210, 266.

9. 145.

15. 272.

16. 76.

17. 247, 254, 264.
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19. 216.

20. 58.

21. 159.

Reg. v. o. §.

14. 195, 265.

15. 59, 258.

12. 199, 218, 274.

11. 199.

10. 274.

9. 159.

8. 129, 276.

7. 214, 249.

6. 249, 265, 275.
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Bladzijde 62.
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2. 242, 275.

5. 85, 159, 272.
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5. 49, 159, 207, 249, 265.
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13. 247, 265.
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20. 202. 34. 146, 196.

22. 284. 35. 105.

25. 281. 37. 212, 265.

24. 281. 38. 248.

25. 264. 59. 260.

26. 158. 40. 126, 212.

27. 52, 125. 41. 144, 247, 282.

29. 152, 170. 42. 245.
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Reg.

6. 196.
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10. 250. 51. 261.

15. 59, 205, 206. 52. 107.

17. 275. 54. 156.

18. 264, 266. 56. 207.

19. 124 (A.), 156, 247. 57. 156.

20. 247, 264. 40. 158.

23. 281. 42. 261.

26. 188.

Bladzijde 64.

Reg.
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91, 143, 248 (A.).

157, 242.
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19.

21.

37, 187, 225 (A.).
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6. 58. 24. 58.

7. 276. 27. 97.

8. 210. 30. 92, 242.

10. 77. 51. 236, 272.
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16. 135. 40. 257.
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1. 207, 261.
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9. 201.
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14. 214.

16. 170.

17. 90, 199.
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19. 245.
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27.

28.
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54.

56.

57.

58.
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265, 275.
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274.
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Bladzijde 66.
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1. 105, 205.

3. 252, 276.

5. 66, 210, 220.

6. 265, 273.

7. 206, 255.
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10. 151, 199, 265.

11. 241, 265.

12. 67, 244, 246, 264, 272.

15. 168, 265.

16. 122.

17. 207.

18. 265.

20. 264.

21. 56.

25. 119.

Reg. §.

25. 265.

27. 58, 129, 247, 282.

28. 144, 251, 282.

29. 194, 200, 282.

51. 276.

52. 104, 222.

55. 257, 264.

54. 212, 218, 222.

56. 265.

37. 247.

38. 247.

39. 109 (A.), 112.

40. 264.

41. 130, 245, 280.

42. 237.

Bladzijde 67.

Reg. §.

2. 210, 270, 285.

5. 247.

Reg- §•

4. 90.
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10. 264, 265.

11. 246, 264, 272.
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13. 195, 264.

15. 256 (A. 1.).

16. 255, 273.

17. 246.

18. 274.

19. 242, 265.

20. 264.

21. 135, 215.

Reg.

1. 277.

2. 135.

3. 94, 236.

4. 260.

5. 93, 264.

7. 264.

9. 198.

10. 50, 283.

12. 203.

13. 263, 272

21. 247.

22. 282.

23. 265.

Reg. §.
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3. 130.
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5. 265.

7. 187.

8. 260, 270.

Bladzijde 67
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t

22. 255.

24. 231.

25. 231.

27. 273, 283.

29. 214.

30. 242.

31. 274.

33. 214.

34. 274.

35. 224, 265.

40. 264.

Bladzijde 6*1.

Reg. §•

25. 206, 247, 248

26. 245, 247, 285

27. 206, 258.

28. 249.

29. 141, 266.
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'

34. 150, 245.

36. 62, 133.

37. 223.

38. 265.

39. 235 (A.).

40. 264.

41. 198, 247.

Bladzijde 69.

Reg. §
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12. 123.

15. 150.

15. 82.
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17. 117.

18. 232, 265.

19. 246, 256.

20. 125, 210, 249.

31. 44, 159.

22. 145, 247.

23. 247, 249.

24. 199, 265, 283.

25. 247.

26. 207.

27. 214.

Reg- §•

3. 52, 116.

5. 264.

6. 49, 125, 199, 233.

7. 129.

8. 49, 73, 218, 265, 272.

9. 233.

11. 124, 126.

13. 133.

19. 126, 283.

20. 217.

21. 62, 199.

Reg- §•

1. 153, 265.

4. 190.

5. 104, 111, 223 (A.).

9. 281.

10. 270.

12. 144.

16. 249, 266.

20. 217, 222, 270.

21. 247.

Bladzijde 6Si.

Reg. §
28. 257.

29. 248, 260.

30. 256, 275.

32. 44.

36. 260, 265.

37. 276.

59. 265.
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41. 125, 192.

42. 192, 274.
•
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Reg. §•

24. 195.

25. 242, 261.

27. 126, 274.

29. 256.

50. 256 (A. I .), 261.

52. 155, 235, 280.

55. 155.

56. 265, 274.
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42. 50,
<

263, 272.

Bladzijde 71[.

Reg. §
22. 51, 247, 264.

24. 119.

26. 249.

27. 255.

29. 257, 252, 254 (A.).

50. 252, 254 (A.).

52. 236.

55. 270.

55. 170.
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Bladzijde 71.

Reg. §.

56. 79 (A.), 274.

57. 220, 260.

Reg. §.

59. 104, 265.

42. 255, 274.

Bladzijde 72.

1. 170, 228.

0. 74.

4. 111, 212, 265.

7. 265.

8. 47, 247, 275.

9. 47, 249.
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12. 241.

16. 40, 46, 249.

17. 144, 241.

18. 279.

21. 81.

22. 125.

25. 54, 218, 264, 284.
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25. 261.

26. 192, 264.

28. 201.

29. 272, 276.

50. 89.

51. 76.

52. 228, 244.

00. 66, 184, 264.
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40. 275.
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7. 124.

8. 241.

9. 158, 275.

10. 228, 273.

11. 52, 195.

12. 135.

14. 248, 272.

15. 46.

16. 208, 255, 256.

Reg. $.

18. 67, 265.

19. 228, 242, 261.

20. 47, 160, 250.

21. 60, 265.

22. 264, 265.

25. 76, 272.

26. 122.

27. 256, 275.
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50. 275.
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32. 124.
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54. 210, 212.

55. 121, 212, 257, 275.
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57. 60, 241, 275.

59. 276.
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1. 124, 144.
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4. 257.
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7. 44, <265.

10. 251.

12. 242.

15. 242, 271.

14. 242.

19. 276.

20. 217, 270.

21. 274.

22. 217, 251, 270.

25. 114, (A. II.), 276.
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1. 217.
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2. 41.

3.

4.
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40,

254 (A.), 274.

245.

6. 170, 251.

7. 81, 247.

8. 221, 247.

9. 255, 247, 272, 274

10. 274.

11. 207, 242.

12. 242.

14. 275.

18. 251, 246, 282.

19. 200, 246, 264, 276

20. 248, 264, 275.

22. 162, 257.

Reg. S.

40. 170, 182.

41. 264.

42. 117, 214.

Bladzijde 74.

26.
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124.

27. 144, 265.

28. 268, 276.

29. 248, 264.

50. 264.

52. 49, 275, 277.

00. 275.

54. 217, 250, 261

57. 246, 280.

58. 257.

59. 256, 265.

40. 265.

42. 270.

Bladzijde 75.

Reg. §.

25. 217, 257.

25. 73, 264.

26. 40, 217, 276.

28. 75, 145.

29. 69, 126, 272.

51. 40, 217.

32. 98, 170.

33. 91.

34. 124, 195, 207.

55. 242, 248, 250, 273.

36. 270.

58. 247.

59. 156, 251.

40. 206, 264.

41. 224.

42. 237, 246.



476 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

Bladzijde 76.

Reg. $.

1. 105, 264.

2. 91, 249, 264.

5. 91.

4. 264.

5. 264, 265.

6. 248, 273.

7. 256.

8. 215, 228, 253, 246.

9. 242.

10. 254, 277.

11. 206.

13. 248, 264.

14. 76, 207.

18. 266.

19. 274.

20. 50, 133, 257.

21. 274.

Reg. §•

1. 218.

6. 143.

9. 254, 250, 264

11. 274.

13. 56.

14. 285.

15. 265.

16. 188 (A. II.).

17. 255.

18. 185.

19. 266.

20. 185, 264.

21. 119.

22. 210, 257.

Reg %
1. 263.

f
Reg. $-

22. 154.

25. 195.

24. 247, 276.

26. 194.

28. 232, 284.

29. 266, 282.

31. 217, 245.

32. 133.

33. 82, 144.

34. 247, 254.

35. 44, 228 (A. IL).

56. 249.

57. 206.

59. 53, 260.

40. 260.

41. 145, 254.

Bladzijde V>1

Reg. %
25. 214.

28. 247, 264.

29. 236.

30. 264.

33. 75, 84 (A.), 274.

54. 88, 111, 206, 283.

35. 187, 211, 279, 283

37. 248.

38. 232.

39. 263.

40. 83.

41. 125.

42. 52, 198, 261.

Bladzijde 78.

Reg. §•

2. 187.
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5. 198. 25. 156.

4. 260. 26. 217, 252.

5. 261, 264. 28. 40.

'

7. 258, 285. 29. 154.

8. 283. 52. 187.

9. 45, 154.
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11. 260, 285. 54. 89.

12. 152, 159. 56. 242.

15. 59, 104, 220, 270. 37. 105, 274.

15. 248. 39. 272.

17. 248, 270. 40. 187, 265.

21. 264. 41. 255.

22. 169, 216, 264, 265. 42. 70, 145, 228.

24. 48.

Bladijzde 7ï>.

Reg. §• Reg. §•

1. 218, 276. 21. 49, 280.

2. 170, 214. 22. 217.

3. 110, 228. 25. 261.

4. 119. 24. 67.

6. 235, 258. 25. 158, 276.

9. 59, 207, 249 (A. I.), 276. 27. 168, 242, 263.

10. 119, 205. 31. 207.

12. 185. 52. 110, 185, 261.

13. 242, 272. 54. 55.

16. 216 (A.), 270. 58. 242, 255.

18. 160, 207, 228. 59. 255.

19. 160.
»

41. 199.

Bladzijde 8().

Reg. §• Reg. §•

5. 104, 188, 190, 220. 16. 114 (A. II.), 196

6. 91, 188 (A. II.). 21. 146.

11. 40. 25. 67.

14. 265. 24. 266.

15. 65.
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11. 216. 5. 112.

10. 143. 2. 116.

8. 117, 168, 228, 258. 1. 262.
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Reg- S- Reg- §•
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3. 56, 119, 266. 25. 212.
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10. 195. 10. 150.

11. 214, 252. 7. 257.
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Bladzijde 82.

Reg- §• Reg. v. o. §.

3. 276. 16. 210.
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7. 42. 15. 150, 212.
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10. 139, 255. 11. 265.

11. 264. 9. 265.

Reg. v. o. 7. 204.

23. 135, 165, 261. 6. 270.

22. 129. 5. 265, 276.

21. 216. 5. 270.

20. 154. 2. 270.
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Reg- §• Reg- §•
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5. 249. 10. 248, 254.

4. 111. 11. 187.

6. 217, 249. 15. 54, 169, 209

7. 217, 249. 15. 76.



BIMANEESGHE spraakkunst. 479
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24. 95.

25. 44.

26. 187, 244, 270, 272

27. 49, 159, 244, 272.
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29.
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32.

64.
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117, 242.
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58. 77, 159.

Bladzijde 84.
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1. 56.
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6. 62, . 249.
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9. 109.
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13. 92.
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25. 182, 244.

Reg. v. o. §.
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21.

17.
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12.

11.
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9.
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4.
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Reg.
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5. 135, 242, 285.
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Reg.
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19.
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23.
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50.

51.
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41, 264.
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265.
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32. 264.
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34. 111.

Reg. S-
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2. 273.

0. 265.
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9. 265, 272.

10. 54, 105, 265
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14. 112.

15. 95,
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16. 145.

17. 145, 281.

18. 242.

20. 136, 255.

Reg.
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3.
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4. 201.

11. 231.
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14. 112.

17. 60.
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22. 117, 242.
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24. 112.

Reg.
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36. 212, 265.
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Reg. 8
24. 283.

25. 264.

27. 73, 258.

28. 145, 231.
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'
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31. 283.
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34. 270.

35. 216.
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Bladzijde ai
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27. 131, 264.
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Reg. §•
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4. 94, 136. 19. 252, 265.

7. 74. 18. 252.

8. 34, 94, '244. 16. 104, 249.

9. 129, 231. 14. 110, 111, 264, 270

16. 107. 11. 65, 265.
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21. 44, 161, 252. 2. 155.

20. 252.
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Keg. g. Keg. g.
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17. 98, 265. 40. 270.
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3. 251. 51. 268.
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7. 109, 266, 268. 54. 257.
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Reg. §.
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22. 111, 148 (A. I.).

24. 274.

25. 52.

26. 281.

28. 95, 111, 182, 245.

Reg.

3. 129, 169, 283

5. 198.
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13. 270.

14. 49.

15. 42, 130, 264.

16. 56.

17. 48.

19. 129.
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Reg.

1. 217.

%
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13. 237.
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Reg. §•
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Reg- §•
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Reg- §•
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Reg. v. o.
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Reg- §•
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13. 233 (A.), 275.
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22. 111, 263, 268.

25. 268.
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Reg.v.o. $.

24. 89.
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Reg. S.
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Reg. §•
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55. 190.
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Bladzijde 97.

Reg. §.
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5. 57, 221.

Reg. §.

4. 265.

5. 50, 196, 265.



484 BIMANEESCHE SPRAAKKUNST.

Reg. §•

6. 129, 171, 263.

7. 60, 109.

8. 265, 271.

9. 110.

11. 74, 270.

12. 104, 242.

13. 89, 112, 226, 247

16. 41.

19. 83, 270.

21. 92, 111, 265.

Reg. §
1. 212, 283.

2. 139.

3. 48.

4. 88, 98.

5. 112, 281.

10. 135.

11. 75.

12. 195, 254, 287.

13. 252.

14. 252.

Reg. %
1. 247.

6. 82, 112, 236, 274

7. 270.

8. 248.

9. 66.

12. 266.

13. 245.

14. 56, 274 (A. IL).

15. 148 (A. I.).

Reg. $
1. 268.

Bladzijde 97.

Reg.

22. 112.

%•

24. 135.

25. 248.

27. 124.

33. 119, 281.

35. 108, 264, 281

37. 106, 111, 283

38. 188, 264.

41. 194, 218.

Bladzijde 98.

Reg- S-

15. 266.

17. 220, 274.

18. 264.

21. 270.

23. 81.

27. 265.

30. 257.

36. 81.

40. 82 (A.).

Bladzijde 99.

Reg.

16. 56, 73, 82.

17. 97.

26. 274.

30. 105, 258.

31. 242.

33. 73, 242, 283.

34. 265.

35. 81.

Bladzijde 100.

Reg- $
4. 234.
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Reg.

5. 50.

11. 109.

14. 265.

17. 257.

21. 66.

22. 83.

25. 82.

26. 242, 270

29. 82.

Reg.

1. 252.

4. 171.

5. 190.

7. 69.

8. 190.

9. 129, 164

10. 190.

11. 252.

12. 252.

13. 252.

14. 249.

Reg.

1. 139.

5. 240.

6. 240.

7. 109.

9. 65.

10. 112.

15. 255.

18. 65.

Reg.

7. 60, 264.

8. 274.

Blad z ij <ie 100.

Reg. §•

50. 65.

31. 148 (A. I.).

32. 285.

55. 64.

36. 270.

39. 66, 190.

41. 190.

42. 252.

Bladzijde 101.

Reg. §•

15. 190, 250.

16. 190.

21. 68.

28. 95, 148 (A. I.)

29. 261.

50. 62.

52. 265.

54. 129:

59. 44.

40. 265.

42. 270.

Bladzijde 102.

Reg. §•

20. 242, 261.

22. 97.

25. 82.

51. 148 (A. I.).

56. 286.

58. 88.

59. 106.

41. 70.

Bladzijde 103.

Reg. §•

9. 47, 261.

10. 285.
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Reg. s-

12. 188.

13. 107.

14. 261.

15. 85, 98, 159

19. 65, 248.

20. 68.

Reg.
$>

1. 197.
w
0. 148 (A. IL).

8. 94.

9. 189.

10. 247, 251.

11. 247, 251.

12. 261, 247.

15. 156.

15. 170.

16. 111.

17. 156, 261.

Reg. %.

5. 190.

11. 72, 188 (A. I.).

12. 117.

15. 62.

16. 261.

18. 285.

19. 57, 70.

21. 56, 224.

Reg. S.

5. 265.

4. 265.

Rladzijde 105.

Reg

25. 264, 270.

51. 207.

54. 129.

59. 83, 206.

40. 279.

42. 155.

Bladzijde 104.
-

Reg.

26. 282.

27. 102, 109.

29. 57, 110.

51. 265.

52. 159, 160.

55. 255.

38. 222, 224, 255

59. 146.

40. 98, 285.

41. 66, 196.

Bladzijde 105.
f

Reg.

25. 279.

28. 117.

50. 95, 265.

52. 97, 109.

58. 159.

59. 255, 270.

40. 151, 268, 272.

41. 208, 245, 282.

Bladzijde 106.

Reg.

9. 240.

10. 240, 264.
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Bladzijde 106.

Reg. §•

14. 264, 283.

Reg. v.o. §.

12. 277.

15. 62, 242. 10. 65.

16. 283. 9. 60.

Reg. v. o.

14. 67.

8. 60.

Bladzijde 107.

Reg- §•

8. 264.

Reg. §•

23. 68, 170.

21. 64. 30. 283.

Bladzijde 108.

Reg- §•

8. 256 (A. I.).

Reg- §•

13. 236.

10. 62 (A.), 257, 285. 15. 257, 272.

11. 257. 18. 163 (A.).

Bladzijde 109.

Reg. §.

2. 60.

Reg- §.

27. 238.

13. 66.

Bladzijde 110.

Reg. %
8. 261.

Reg- S-

22. 204.

17. 150.

19. 237 (A.).

20. 226 (A.).

Reg. v. o.

7. 207 (A.)

4. 207 (A.)

Bladzijde 111.

Reg- S-

11. 252.

12. 226 (A.), 252.

Reg- S-

13. 277 (A.).
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