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Een en ander over het Talaoetsch,

DOOE

J. P. TALENS,

Zendeling-Leeraar vanhet Sangir-en T alauf-Comifé,

medegedeeld door

N. A D R IA N I.

Ter Inleiding.

§ 1. In de jaren 1905 en 1906 heb ik van den Heer J. P. Talens,

destijds Zendeling-Leeraar op de Talaoet-eilanden, belangrijke mededeelingen

ontvangen omtrent het Talaoetsch. Het lag in het plan van den Heer Talens

die mededeelingen voort te zetten, waardoor het op den duur mogelijk zou

worden een spraakkunstig overzicht van het Talaoetsch samen te stellen, doch

het is hem door aanhoudende ziekte niet mogelijk geweest zijn voornemen te

volbrengen. Ik geef dus hier zijne mededeelingen in veel onvollediger vorm

dan wij beiden ze wel gaarne hadden doen verschijnen. Het komt mij echter

niet gewenscht voor ze nog langer onder mij te houden, nu op vermeerdering

van het materiaal vooreerst geen kans is en het voorhandene belangrijk genoeg

is, om iets bekend te maken van deze hoogst merkwaardige taal.

Behalve een zestal brieven van den Heer Talens, staat mij nog ten

dienste een afschrift der Nederlandsch-Talaoetsche Woordenlijst, ingevuld naar

de l e uitgave der Blanco Woordenlijst van K. F. Holle, door den Heer J. E.

Leidelmeijer, destijds (1898) posthouder te Liroeng op Salibaboe 1
). De uitspraak

der woorden is dus in deze lijst opgeteekend naar het dialect van Salibaboe.

Wat er nog over het Talaoetsch is geschreven, is mij hier niet toegan-

1) No. 71 der ingevulde Woordenlijsten van de Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, zie Notulen der Algem. en Bestuursvergaderingen, Dl. XXXVI, bl. 42.

Verhandelingen Bat. Gen. LIX, lo st. 1



keiijk. In liet Repertorium van J. C. Hooijkaas, IIe Deel, vindt men op bl.

577 opgegeven:

Lijst van eenige Sangiresche, gesproken wordende op Tangulanda, Siauw

en Sangir, en Talautsche woorden, met Maleische van dezelfde beteekenis ver-

geleken, 1825. Ingezonden. Indisch Magazijn, I e Twaalftal, 1844, No. 7, 8

en 9, bl. 29.

Salibaboo's woordenboek, door A. de Stners, dd. Batavia, April 1842.

Nederduitsch en Salibaboo's. Tijdschrift voor Ned. Indië, 4e Jaargang, 2 e Deel,

Batavia 1842, bl. 406.

Naam en aard van het volk.

§ 2. Daar de mededeelingen van den Heer Talens in lossen vorm zijn

gedaan, zal ik ze brengen in het schema der Sangireesche Spraakkunst (Leiden,

Adriani, 1893), daar het Talaoetsch met het Sangireesch nauw verwant is.

Verder zal ik nog ettelijke malen hebben te verwijzen naar de in 1908 bij

Martinus Nijhoff te 's Hage uitgegeven „Hoofdstukken uit de Spraakkunst van

het Tontemboansch" (aangehaald met: Hfdst. T. t.), daar het Tontemboansch

met de overige Minahassische talen tot de groote groep der Filippijnsche talen

is te rekenen, waartoe ook het Sangireesch en het Talaoetsch belmoren.

De naam der Talaoet-eilanden is bij de Sangireezen T a l a o e d ë, 't geen

naar de Maleische uitspraak Talaoet wordt. Waarschijnlijk staat Ta/aoedë

voor taoe laoedë 1
)

„zeevaarders". De Sasahara-benaming 3
) is in het Sangi-

reesch T o / o d i s a. De Talaoereezen noemen echter zelf hunne eilanden Ta/oda

of taranoesa n Ta/oda. Deze vorm Tal o da is geheel identisch met den

Sang. vorm T a l a o e d ë, want a o e is samengetrokken tot o en de looze klinker

e, die in het Sangireesch den oorspronkelijken sluiter hoorbaar maakt, is in

het Talaoetsch a. De Sanffireesche vorm is dus ouder. Eene andere benaming-

dezer eilanden is bij de bewoners zelf P o r o d i s a (klemtoon op d i), waaraan

de Sasahara-benaming To/odisa is ontleend.

De Talaoet-eilanden liggen ten N". O. der Sangir-eilanden ; met de Na-

noesa-groep, waar ook Talaoetsch wordt gesproken, ligt het gebied van het

1) Het lidwoord n (waarover uitvoeriger beneden, in § 17), dat bij eene genitief-verbinding het gere-

geerde woord bepaalt en syntactisch reeds de waarde van genitief-aanduider heeft gekregen, wordt dikwijls

gemist vóór een woord dat met 1 begint, omdat men de ligatuur nl wil vermijden.

2) Sasahara of Sasalili', Sasalidi' is de naam der taal die door de Sangireezen voornamelijk op

zee wordt gebruikt, om hunne uitingen onverstaanbaar te maken voor de hen bedreigende geesten, spoken

en gepersonifieerde natuurkrachten. Zie hierover Hoofdstuk IV der Sang. Sprkk., bl. 53—65. Het woord

sasahara is op bl. 285 der Sprkk. afgeleid van sahara, dat met het Skr. sagara „zee" is gelijkgesteld.

Het Talaoetsch noemt echter deze taal sasarana, wat in het Sang. sasahana zou moeten worden. Deze

vorm doet de bovengenoemde afleiding te niet. Wellicht is het met sara „afscheiden" of met sara' ..grens,

afscheidingsteeken" in verband te brengen.



Talaoetsch tusschen 126° en 127 n ,15' 0. L. en 4,40' en 5° N. B. De drie

grootste eilanden zijn: Karakelang of Karakalang (Sang. uitspraak),

bij de bewoners zelf' Ara' al a na, vulgo Karkelang; Sa/i waboeda (Tal.),

Sa/iwëboedë (Sang.), vuig. Sa/ibaboe *) en Kawalioeang (Sang.),

vulgo K a b r o e a n g, bij de bewoners zelf : A w a t j o e a n a ; de uitspraak met

r is ontleend aan het dialect van Es sang (E sa na), in het N. W. gedeelte

van Karakelang, Awaroeana.

De Talaoereezen bewonen alleen maar de kusten hunner eilanden; in het

binnenland zijn geen dorpen. Zij zijn echte zeevaarders, die veel uit hun land gaan,

om gedurende hunnen jongelingstijd als visschers, handwerkslieden, koelies of schip-

pers hun onderhoud te verdienen. Zij zijn ijverig en voortvarend van karakter en

zijn als werklieden en zeelieden zeer gezocht. De schaduwzijden van hun karakter

zijn : een ruwe en twistzieke geaardheid, die het hun nagenoeg onmogelijk

maakt met andere natiën om te gaan ; verder zijn zij zeer lichtgeraakt en min-

der eerlijk dan de Minahassers, ook minder vlug van bevatting en tamelijk

stijfhoofdig. Hun karakter bewaren zij in den vreemde meer dan de veel plooi-

baarder Minahassers. Met de uitspraak van vreemde talen hebben zij ook veel

meer moeite dan deze laatsten.

De zetel van het bestuur is Liroeng op Salibaboe, waar de controleur

der Talaut-eilanden woont. Op hetzelfde eiland woont een zendeling, te Mo-

ronge. Op Karakelang is Beo de standplaats van den tweeden .zendeling.

Dialecten.

§ 3. Het dialect van Salibaboe onderscheidt zich door het gebruik van

de k in het midden en aan het eind der woorden, n. 1. als oorspronkelijke

1) Saüwëboedö bet. „opborrelen"; het Tal. saZiwaboeda heeft zeker wel dezelfde beteekenis.

Salibaboe is dus geen woord, alleen eene verbastering; men zou het ook „Maleisch" kunnen noemen. Zon-

derling doet daarom aan hetgeen Dr. W. Foy schrijft in Dl. XII op bl. 17 der „Publicationen aus dem

K. Ethnographischen Museum zu Dresden" (1899), waar hij over den naam van het eiland Celebes spreekt. „An

cëlebe erinnert Salibahu, der Name der Hauptinsel der Talaut-Gruppe und eines Ortes auf ihr. Dieser könnte

in Salib-abu zerlegt werden (abu „Feuer", vgl. auch den Abu-Vulkan auf Gross-Sangi und die Sula-Insel

Taliabu) ; daneben giebt es aber Insein derselben Gruppe, die Gallibu und Lalibu heissen, wie auch neben

Talao, Tarrao (= Talaut) eine Porm Tolabo erscheint. Es ist daher wahrscheinlicher Salibabu in Saliba-

bu zu zerlegen. Zu Saliba liesse sich Banbusarribu vergleichen, wie ein Fürst von Panguisare (= Ta-

gulandang) bei Mendoza genannt wird; des weiteren köntte an Sere, einen Ort auf Salibabu gedacht

werden, woran wiederum Sarriparra, der Name eines Fürsten an der Mündung des Rio Grande (Mindanao)

bei Mendoza erinnert. Was aber dieses erschlossene Saliba bedeutet, und ob es mït eélebe etwas zu thun

hat, kann ich nicht sagen." Jammer dat Dr. Foy niet is begonnen van dit Salibabu, dat men nog wel op

tien andere wijzen kan „zerlegen", de ware gedaante op te sporen. Thans is al die geleerdheid verbruikt aan

eene reeks klanken, die niet eens een woord vormen en welker gedeeltelijke overeenkomst met een paar

namen uit Tagoelandang en Magindanau, die (zoo de vorm al juist mocht wezen), zeker niet Talaoetsch zijn,

onmogelijk iets kan te beteekenen hebben. De vertaling van abu met „Feuer" is trouwens reeds eene kleine

waarschuwing voor den lezer van Dr. Foy's etymologieën.



sluiter, door den naslag a tot eene looze lettergreep uitgebreid, die voor den

klemtoon niet medetelt. De begin- k werpt bet Salibaboesch evenzeer af als de

andere Talaoetscbe dialecten dit doen. Docb waar bet Salibaboesch eene k

heeft in bet midden of aan bet eind, daar heeft het Z. deel van Karakelang

en het N. en W. deel van Kabroeang tj, het midden-gedeelte van Kabroeang

heeft t, de dorpen Lob o, Ra e en Awira, op de N. W. kust van Karakelang,

hebben r en hier en daar op Kabroeang hoort men h, elders op hetzelfde eiland,

evenals op Salibaboe, k. Het dialect van Essang, op de N. W. kust van Kara-

kelang, werpt dezen sluiter af en stelt hamzah in de plaats, die niet zooals

elders, tot eene looze lettergreep wordt uitgebreid ; hetzelfde doet het dialect

der Nanoesa-eilanden en dat van Miangas, het Noordelijkste eiland der Talaoet-

groep, dicht onder den wal van Magindanau gelegen en door de Spanjaarden

Las Palmas genaamd. Als voorbeeld het woord ni o ek a „kokospalm" nemende,

krijgen wij dus het volgende schema

:

nioeka, Salibaboe, Kabroeang (W. en Z.).

nioetja, Karakelang (Zuid), Kabroeang (NV).

nioeta, Karakelang (midden).

nioera, Karakelang (W.).

nioeha, Kabroeang (bier en daar). .

nioe', Essang (Karakelang, N. W.), Nanoesa, Miangas.

Wanneer wij met deze vormen vergelijken: Mal. njioer, Bis. niog,

Ngadjoe Daj. enjoh en Sang. nioehë (dat „waringin" beteekent, doch met

Mal. njioer identisch is), dan zien wij dat wij hier den klank der l ste Van

der Tuuksche wet hebben, zoodat wij ons al deze sluiters kunnen voorstellen te

zijn ontstaan uit een klank die ongeveer als een gebrouwde g kan hebben ge-

klonken en waaruit zoowel r als k kunnen zijn ontstaan. Met r wisselen h en

hamzah, met k wisselen tj en t af.

Een voorbeeld van denzelfden klank in het midden geeft de naam van

het eiland Kabroeang, n. 1.

:

Awakoeana, Salibaboe.

Awatjoeana, Kabroeang (N.), Karakelang (Z.).

Awatoeana, Karakelang (Midden).

Awaroeana, Karakelang (W.), Essang.

Een voorbeeld van een ander dialectisch verschil, tegelijk met het hier-

boven genoemde in hetzelfde woord voorkomend, is het woord voor „man,

mannelijk", n. 1.

:

e s a k a, Salibaboe.

ehaka, Kabroeang (W. en Z.).



esatja, Karakelang Z.

e ha tja, Kabroeang, N. en W.

esata, Kabroeang (Midden).

e sa ra, Karakelang W.

e sa ha, Kabroeang (hier en daar).

e sa', Essang, Nanoesa, Miangas.

Het Sang. heeft e s e' ; verder ken ik geene aequivalenten van dit woord.

Behalve de regelmatige dialect-verschillen t. o. van den oorspronkelijken sluiter,

vertoont dit woord ook h afwisselend met s in het dialect van Kabroeang.

Een ander dialectisch verschil is weder de afwisseling van s en tj, welke

laatste klank in het dialect van Miangas de s vervangt, bv. maso'ola „hoes-

ten" (algem. Tal.), ma so ' o', Nanoesa, matjo'o', Miangas. Deze tj is dus uit

de s ontstaan en niet uit de k, zooals de tj van het Kabroeangsch dialect. Dat

het dialect van Nanoesa en Miangas de looze lettergreep niet meer handhaaft

en zegt ma mor e', soessoso', waar het Tal. der groote eilanden m a mo-

re ta, soessosota zegt, is reeds boven vermeld.

Woordvorm.

§ 4. Afgezien van deze door hamzah gesloten (half-gesloten) eindlet-

tergrepen in het Nanoesa'sch dialect, is het Talaoetsch eene vocalische taal.

Het vertoont dus in zijn woordvorm, speciaal in de behandeling der eindletter-

grepen, een jonger stadium dan het Sangireesch, dat eene half-vocalische taal

is (Sprkk. bl. 30). Het Tontemboansch kent geen andere gesloten lettergrepen

dan eindlettergrepen ; de niet-eindsyllaben zijn alle open (Hfdst. Tt. bl. 10.)

Dit laatste is ook in het Sangireesch en Talaoetsch het geval ; een medeklin-

ker die midden in een woord staat, is steeds beginner der lettergreep waartoe

hij behoort. Is zulk een medeklinker geprenasaleerd, dan deelt de nasaal wel

aan den voorafgaanden klinker eene minder volkomen uitspraak mede, maar

hij sluit toch de voorafgaande lettergreep niet af. Zoo heeft in Tal. tengge

de e der lettergreep t e eene minder volkomen uitspraak dan die der lettergreep

n g g e, 't geen wordt veroorzaakt door de n g, hoewel deze geen zelfstandig

bestaan heeft, maar prenasaleering is van de g.

In het Talaoetsch nu zijn de eindlettergrepen evenzeer open als de niet-

eindsyllaben. Het Sangireesch kent nog hamzah en n g als eindsluiters, zoo ook

het Makassaarsch, doch het Talaoetsch spreekt ook deze eindsluiters steeds met

een loozen klinker of naslag (een a) uit en maakt ze dus tot looze lettergrepen,

zooals de Sang. en Boeg. dit doen door ze uit te spreken met e, het Makas-

saarsch met den zelfden klinker als die der voorafgaande lettergreep, het Goron-
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taleesch en de Toradja'sehe talen met i. Daar de oorspronkelijke eindsluiter

n in het Tal. dus ook steeds met a wordt uitgesproken, is hij niet, zooals in

het Sang., Boeg. en Mak. tot ng geworden. Trouwens, deze verandering heeft

plaats gehad, omdat de ng meer doorklinkt dan de andere nasalen en dus de

eindlettergreep niet afsluit, doch haar slechts los sluit. Het zijn dan ook in het

Sangireesch vooral de k, p en t, die voor hamzah hebben moeten plaats maken,

omdat zij stemmeloos zijn ; de doorklinkende 1, r, s zijn doorgaans tot eene looze

lettergreep uitgebreid, omdat haar sonoor karakter daartoe aanleiding gaf. Zie

Sang Sprkk. bl. 35. In het Makassaarsch is het niet anders. Het Sang. maakt

dus om dezelfde reden een oorspronkelijken eindsluiter n of m tot ng, als het

Talaoetsch hem tot n a maakt, n. 1. om hem te doen doorklinken, stemhoudend

te maken.

Waar de oorspronkelijke sluiter door hamzah is vervangen, daar heeft

het Tal. ook dezen medeklinker doorklinkend gemaakt en tot eene looze letter-

greep uitgebreid. Het Sang. ana', Mal. enz. anak, wordt dus in het Tal.

ana'a; Sang. man o e', Jav. manoek, Tal. manoe'a. Men moet wel aan-

nemen, dat het Tal. vroeger op de plaats der hamzah den oorspronkelijken eind-

sluiter had en dat deze eerst na de uitbreiding tot eene looze lettergreep is

verdwenen, daar zij in verreweg de meeste gevallen voor k staat, welke in het

Tal. dikwijls verdwijnt.

Het Tal. bevindt zich in wat men zou kunnen noemen: het eerste sta-

dium van vocalisch worden. In het algemeen heeft men zich dit vocalisch worden

aldus voor te stellen : De oorspronkelijke consonantische eindsluiters zijn door

een naslag tot looze lettergrepen uitgebreid, die voor den klemtoon niet mede-

tellen. De looze klinker of naslag wordt dan ook zeer vluchtig uitgesproken.

Daar de meeste woorden den klemtoon op de voorlaatste lettergreep hebben,

komt de looze lettergreep dus twee plaatsen na den klemtoon te staan en daar-

door valt hij gemakkelijk af. Goede voorbeelden hiervan geeft het Bare'e. In

deze taal heet eene mangga-soort antjami (klemtoon op de lettergreep a);

dit staat voor antjam, vgl. Mal. asam. Uit dit antjami nu heeft zich de

kortere vorm antja ontwikkeld, die dus niet m, maar mi heeft verloren. Naast

goelingi (klemtoon op g o e), uit g o e 1 i n g, staat g o e 1 i „ roer." Een zeker

riviertje, niet donker water, heet Ma e tan gi (klemtoon op é), terwijl men

thans voor „zwart, donkerkleurig" maeta zegt. De stam itam is dus eerst

etang, daarna etangi, vervolgens eta geworden. Een ander riviertje heet

L o m b o e g i a n i, samengesteld uit 1 om b o e g i en het achtervoegsel- a n i. Thans

wordt lomboegi uitgesproken lomboe „slijk", maar de oude vorm is lo-

mboeg, vgl. Mal. loempoer. Het suffix -ani, thans -a, is oorspronkelijk- a n.



De regelmatige vorm zou dus ziju lomboegan „slijkerig," doch de naam is

gemaakt toen het Bare'e nog verkeerde in het stadium waarin zich thans nog

het Talaoetsch bevindt, toen n. 1. lomboeg wel reeds tot lomboegi, maar

nog niet tot lomboe was geworden en -ani nog niet tot -a. Ware de naam

in het huidige stadium der taal gevormd, dan zou bij 1 om b o e a luiden. Vgl.

hierover nog: Meded. Ned. Zend. Gen. Dl. XIII, bl. 547, 548.

De beneden, in § 27, 38 opgegeven Praesens-vormen, zooals ïnammo-

reta, soessosota, toettoempa hebben, in deze spelling, de beginletter-

grepen gesloten, resp. met m, s, t. In de uitspraak klinken ook inderdaad deze

klanken dubbel, doch dit is het gevolg van het inslikken van den klinker waar-

mede de tweede lettergreep oorspronkelijk werd uitgesproken. M amm o r e t a staat

woor mamamoreta; soessosota voor soemsosota, voor soemasosota

toettoempa voor t o em t o em p a, voor toematoempa. De bizondere uitspraak

die dit verkortings- en assimilatie-proces in de Praesensvormen veroorzaakt,

doet geenszins den regel te niet, dat het Talaoetsch eene geheel vocalische taal

is en dus alleen open lettergrepen kent.

De looze eindlettergieep.

§ 5. Naar aanleiding van een aautal voorbeelden zal thans de looze

eindlettergreep worden besproken, d. i. de lettergreep die wordt gevormd door

den oorspronkelijken sluiter, die doorklinkend is gemaakt doordat hij met

eene korte a wordt uitgesproken. De daardoor nieuw gevormde lettergreep telt

niet voor vol ; de klemtoon blijft onveranderd op de syllabe die hem had en

daardoor blijft de uitspraak dier looze eindlettergreep vluchtig. Vandaar dat zij in

een later stadium der taal gemakkelijk afvalt. Een woord als o e r a n a „regen" heeft

dus den klemtoon op de voorlaatste lettergreep, n. 1. o e, evenals Mal. oedjan,

want na is geen volle syllabe, alleen maar de doorklinkend gemaakte sluiter n.

De tusschen haakjes staande vormen zijn de dialectische bijvormen der

voorbeelden.

iolaba „gapen," Sang. kiolabë, Tsaw. kojab, Bis. togab, Soend.

törab, Tag. tigab (in de drie laatste talen „boer, oprisping"); de oorspr.

sluiter b is tot ba uitgebreid.

poesida „navel", Sang. poesidë,, Bent. poeir, Tontemb. poesër;

oorspr. sluiter d (linguaal), uitgebreid tot d a.

ipaga „zwager'-', Sang. ipagë, Tont. ipag, Mal. ipar, oorspr. sluiter

g (gebrauwd), als ga uitgesproken.

biwika (biwita, biwitja, biwira, biwiha) „lip", Sang. biwihë,

biwirë, Mong. bibig, Bal. bibih, oorspr. sluiter g of ï* (l e v. d. Tuuksche
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klank), verscherpt tot k, afwisselend met t en tj, deels tot r, h geworden en

tot ka, enz. uitgebreid.

so'ola „hoesten", Sang. sëko^ë, Tont. se kol, oorspr. sluiter 1,

thans 1 a.

inoema „ drinken", Sang. inoeng, Mal. m i n o e ra, oorspr. sluiter m
tot ma geworden.

o era na „regen", Mal. oedjan, Tont. oeran, oorspr. sluiter n tot na

uitgebreid.

ombanga „maag", Sang. Tont. kombang, Goront. ombongo,

Bobongk. kompong, Bar. kompo, oorspr. sluiter ng thans als nga uitge-

sproken.

atoepa „dakbedekking", Sang. atoe', Jav. atëp, Bis. at op, oorspr.

sluiter p uitgebreid tot p a.

eposa „staart", Tont. ipoes, oorspr. sluiter s tot sa geworden.

atoeta „veest", Sang. ëtoe', Tons. e toet, oorspr. sluiter t tot ta

uitgebreid.

awa'a „lichaam", Jav. Soend. Mal. awak, Tont. o wak, owa', Sang.

a wa'.

roesoe'a „rib", Sang. hoesoe', roesoe', Mal. roesoek.

bara'a „zwaard", Sang. bara'. In deze drie laatste voorbeelden is de

hamzah door a tot eene looze lettergreep uitgebreid. Daar het uit boven-

staande voorbeelden duidelijk is geworden, dat het Tal. de oorspronkelijke

sluiters nagenoeg alle behoudt, zoo is het ook niet waarschijnlijk dat deze taal

woorden als awak, roesoek eerst tot awa', roesoe' en vervolgens tot

awa'a, roesoe'a zal hebben gemaakt. Veeleer laat zich denken dat awa'a

en roesoe'a zijn ontstaan uit awaka en roesoeka en dat de k later voor

hamzah heeft plaats gemaakt, zooals reeds boven (in § 4) is opgemerkt. Dat in het

Salibaboesch dialect de sluiter k a niet tot ' a wordt maar behouden blijft, kan

niet als bezwaar gelden tegenover deze opvatting, want de sluit- ka van het

Salibaboesch is niet oorspronkelijk, zooals uit de in § 3 gegeven voorbeelden

blijkt. Wat bara'a betreft, behalve het Sang. bara' ken ik nog slechts het

Ampana'sche wada „kapmes" als aecaiivalent. Geen van beide vormen geeft

opheldering omtrent den sluiter. Wij kunnen dus b a r a ' a houden voor een

geval waarbij de hamzah tot ' a is geworden.

Bizonderheden omtrent de klanken.

Waar omtrent de uitspraak van een klank niets wordt gezegd, neme men

aan dat die klank wordt uitgesproken zooals in het Sangireesch.



§ 6. De klinkers zijn a, e, i, o, oe.

De a is vooreerst de oorspronkelijke a, bv. da/ana „Aveg", Sang. da-

Zeng, Mal. djalan; ta/i „touw", Mal. tali; batoe „steen", Mal. batoe.

Ten tweede is de a het aequivalent van de ë van 't Sangireesch en een

groot aantal andere Indonesische talen, welken klank het Talaoetsch niet bezit.

Zulk een a is bv. de klinker der looze eindlettergreep. Andere voorbeelden zijn

taloe „drie", Sang., Tont. tëloe; apata „vier", Sang. ëpa', Tont. ëpat;

taloeka (taloeta, taloer a, taloe tja, taloe ha) „ei". Sang. tëloehë,

Mal. tëloer; aio „zon", Sang. ëlo, Tont. ëndo; voorvoegsel ma-, pa-, Sang.

m ë-, p ë-.

Daar de b en de d na open lettergrepen tot w en r worden x
), kan men

aannemen dat, waar men na a de b en d behouden ziet, deze a het aequivalent

der ë is. De ë is immer half gesloten, dit ligt in haar karakter; ook wij spre-

ken tusschen ë en een volgenden klinker hamzah uit, bv. geacht, geëerd,

geoorloofd. Een vorm als marooe „dorstig", van den stam do o e, heeft dus

het voorvoegsel ma-= Sang. ma-, doch madea'a, ipadea'a, pinaboreta,

iwab-oreta komen overeen met Sang. mede a', ipëdea', pinëbohe', i wëbo-

he'. De a heeft dus de half gesloten uitspraak behouden van den klank waaruit zij

is ontstaan. Soms vindt men op de plaats der ë een anderen klinker dan a,

doch hiervoor is steeds een bepaalde reden. Zoo bv. is de e in de beide letter-

grepen van bengela ontstaan uit i, welke weder uit ë is voortgekomen, vgk

Tont. wen gel, Bis. bongol, Bar. wongo, Tag. bingi, Mal. bengal

„doof, hardhoorig, ongehoorzaam". Door den klemtoon is de ë tot i geworden,

vgl. de Europeesche uitsprak pi tja, tjitjak, tjintjang, van Mal. pëtjah,

tjëtjak, tjëntjang, die evenzoo door het leggen van den klemtoon op de

ë-lettergreep is ontstaan. De tweede e is aan de eerste geassimileerd.

In ti'ila „slapen", Sang. tiki', Tont. tëkël is de i uit ë ontstaan,

evenzeer door klemtoon en assimilatie. In so'ola „hoesten", Sang. sëkoZë,

Tont. s ë k o 1 is de o uit ë ontstaan, door assimilatie aan den klinker der

laatste lettergreep. En in atoepa „dak", Jav. atëp, Tag. atip, Mong. Bis.

at op, is evenals in anoema „zes", Sang. ënoeng, Tont. Jav. ënëm de ë

tot o e geworden door invloed van den volgenden labiaal.

De e is, evenals in de verwante talen, niet oorspronkelijk. Soms is zij

ontstaan uit i, zie het bovengenoemde bengela „doof" en eposa „staart",

Tont. ipoes; oeë „rotan", Midden Mal. oei; bawine „vrouw", uit bine,

1) Ik ben er niet zeker van dat dit even regelmatig geschiedt in het Talaoetsch als in het Sangireesch.

In de opgaven van den Hr. Talens heerscht daarin eenige willekeur, naar het rnij voorkomt. Waarschijnlijk

is aan deze zaak geen bizondere aandacht geschonken; ik heb daarom aangenomen dat het Talaoetsch ten

deze met het Sangireesch overeenkomt.
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Mal. bini; leta'a „aarde, grond", Rongkongsch litak, Mandarsch lita;

soms ook is zij samengetrokken uit ai, bv. Ie da „been, voet", uit laida,

Sang. la e de; mapeta „bitter", vgl. Mal. pait; mate „dood" uit mat ai;

ate „lever" uit atai; bale „huis" uit balai; -ne (pron. suff. 3 e pers. e. v.)

is ontstaan uit nia, 2dcn n. v. van sia.

Van de i is boven gezegd, dat zij soms uit de geaccentueerde ë is ont-

staan. Een ander voorbeeld is nog 1 i s o e n g a „rijstblok", Jav. Mal. 1 ë s o e n g.

De o is in het algemeen niet oorspronkelijk. Soms is zij uit ë ontstaan,

zie het bovengenoemde voorbeeld en bohasa, Mal. bëras „gepelde rijst",

toga sa „hard, vast", Mal. ter as. Soms is zij uit aoe samengetrokken, bv.

in het § 2 genoemde Taloda, uit Talaoeda; i'o „gij", uit i kaoe.

Dat de o e soms uit ë is ontstaan, is boven met voorbeelden aangetoond.

Wellicht is er nog een tusschenstadium o geweest, waaruit dan de o e is

voortgekomen. In toewoe „suikerriet", Mal. Jav. tëboe, Soend. tiwoe is

de o e uit ë ontstaan, of onmiddellijk, door den invloed der labiaal uitgesproken

lettergreep w o e, of uit o, die uit ë is voortgekomen.

§ 7. Tweeklanken heb ik in de mij ten dienste staande gegevens

niet aangetroffen. Waar twee klinkers- op elkaar volgen, maken zij, in de woor-

den die mij bekend zijn, steeds twee lettergrepen uit, 't zij dat de eerste den

klemtoon heeft, zooals in tooemata „mensch", taiaka (klemtoon op i, 3

lettergrepen -\- de looze eindlettergreep) „arm"; tambaoeroengana (klem-

toon op roe, 5 lettergr. -4- sluitsyllabe) „scheen"; boei „verwant" (2 lettergr.);

tai „drek" (2 lettergr.); naoenga „hart, gemoed", (2 lettergr. -f sluitsyll.);

masalainga „ dansen" (4 lettergr. -f sluitlettergr.) ; oemaiana (klemtoon

op i, 4 lettergr. + sluitsyllabe).

§ 8. De medeklinkers zijn : b, d, g (gh), h, k, 1 (/), m, n, p, r (r), s, t, w.

Omtrent b en w, d en r valt op te merken dat de verhouding tusschen

deze klanken paarsgewijze in hoofdzaak dezelfde is als in het Sangireesch, zie

Sprkk. bl. 45, 46 : na eene open lettergreep staat w of' r, na eene geslotene

staat b of d, niet alleen in hetzelfde woord, maar ook in doorloopencle rede.

Boven, in § 6 is reeds gezegd dat na de a die voor e staat b en d blijven;

ook waar deze beide klanken worden geprenasaleerd, blijven zij behouden in

mb en nd. Verder komen b en d voor aan het begin van een volzin en na

eene pauze in den zin; ook als sluiters, dus uitgesproken met a, blijven zij

behouden. In alle andere gevallen staat w of r, althans in zuiver Talaoetsche

woorden. Dus: bale „huis", dapoerana „haard",; malanaba „zwijgen";

mangiolaba „geeuwen"; oeinida „curcuma"; pap ai da „vleugel": oelida



11

„rups"; mabanana „niezen", Sang. mëbinang; pabawiaka „leven",

Sang. p ëbawiahë; s a s a b a n g a n a „ deur, uitgang", Sang. sasëbangeng;

lalabingana „graf", Sang. lalebingang; manaboe poetoenga „het

vuur blusschen", Sang. manëboe poetoeng; pa doe „gal", Sang. pëdoe,

Mal. ampëdoe; ta/imado „vinger", Sang. taümëdo; adoe „speeksel",

Sang. ëdoe; madea'a „zoeken", Sang. mëdea'; soemimbaka „ant-

woorden";' m a ' a s o m b a „verkrijgen ; mandeno „baden"; m a n d a n g o e „lief-

hebben". Maar : s o e w a 1 e „in huis", soe rapoerana „op den haard"; b i a d

oe wisita „kuit van het been"; soe ra'ida „op een vlot", maririka

„geel" (stam dirika); mawira „wit" (stam bira); maraoe „ver" (stam

daoe).

De r die in het Sang. van Manganitoe h wordt en die in de N. dia-

lecten van Sangir met eene labiaal uitgesproken r afwisselt (Sprkk. bl. 48),

vind ik steeds r en nimmer d geschreven, b. v. roe soe 'a „rib", Sang. hoe soe';

rasoeta „honderd", Sang. ha soe'; riwoe „duizend", Sang. 'hiwoe.

Ook het Talaoetsch heeft de beide uitspraken der g, die voor het Sa-

ngireesch met g en gh zijn onderscheiden, zie bl. 12 der Sprkk. De g is de

velare media en klinkt als de Maleische g. De gh klinkt als de Tontemboansche

spirant (Hfdst. Tt. bl. 24, 25), d. i. als eene zachte Nederlandsche g. Tusschen

g en gh bestaat waarschijnlijk dezelfde verhouding als tusschen b en w, d en

r. Zoo is het ook in het Sangireesch (Sprkk. bl. 47) en evenals daar, vind ik

in het Tal. gati „gezicht", soe ghati „in 't aangezicht". Verder, evenals in

het Sangireesch, ipaga „zwager", sandaga „overspel", gi a da „kramp, rheu-

matiek", 1 o em a g e „lachen" en als voorbeelden van de g h : b o g h a s a „gepelde

rijst", matoghasa „vast, hard". Evenals in 't Sangireesch, wisselt deze gh

dialectisch af met h; zoo vind ik in de § 1 genoemde Woordenlijst, die het Sali-

baboeseh dialect geeft, bohasa, tohasa. Het op bl. 47, 48 der Sang. Sprkk.

van den klank gh in het Manganitoesch dialect gezegde kan dus ook op de

Talaoetsche gh worden toegepast.

De h tref ik in mijne gegevens slechts dialectisch aan ; zoo bv. in het

dialect van Kabroeang, zie § 3. Zij wisselt daar als sluiter af met k, tj, t, r

en hamzah, en verder met de s. Voorts wisselt de gh van het Karakelangsch

en het Sangireesch van Manganitoe met de h in bet Salibaboesch, zooals blijkt

uit de boven opgegeven voorbeelden bohasa, tohasa. Andere voorbeelden

zijn nog: liaha (Salib.) „zweet" en liagha (Mang.) ; na/alia, (Salib.) „rijp,

gaar geworden" en lagha (Mang.); bahewa (Salib.) „groot" en gëgoea'

(Mang.), waarsch. voor gaghawa; ma hoe range (Salib.) „bosch" en ma-

ghoer ang (Mang.) „oud"; het Salib. woord beteekent dus eigenlijk „oud (bosch)";
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Sal. sahata „ebbe" en Mang. saghe' „rif, klip, die bij eb droogvalt" vgl.

Ternat. njare. Ook met r wisselt de Salibaboesche h af, o. a. in talia-

/oanga „zee", Sang. (Mang.) tagha/oang, vgl. den vorm van bet voor-

voegsel van dit woord tara- Sang. (Mang.), taha-, ld. (Noord dial.), tar a-,

zie beneden, § 20. Van map aha da „zilt" vindt men de h terug in Sang. m a-

pëbadë, vgl. Mol. Mal. pakat „wrang", Verder vind ik nog in de Woor-

denlijst sinoehoeta „garen", dat van een stam soehoeta komt, waarmede

wel zal te vergelijken zijn Sang. soewide, Tag. s o el ir „spinnen", en

abeherana „waterleiding", met a- (=ka) en -ana (=an) afgeleid van

een stam h e b e r a, waarschijnlijk, te vergelijken met k e k e, dat in een aantal

Toradja'sche talen „graven" beteekent, maar in deze vocalische talen zijn

sluiter beeft verloren.

§ 9. De k is in bet algemeen weggevallen; alleen in baren geprenasa-

leerden vorm is zij staande gebleven. In bet Salibaboescb dialect beeft zij zich

als aequivalent van de t, tj, r, h en hamzah gehandhaafd, zie § 3.

Voorbeelden van woorden waar de k is afgevallen, aan het begin en in

het midden der woorden, doen zien dat zij overal door hamzah is vervangen.

Naar onze gewoonte, wordt de hamzah als beginner niet geschreven.

Als beginner is de k verdwenen in

:

a-, voorvoegsel, Mal., Jav., Sang. enz. ka-, bv. a' aio e ana „aanplant,

gewas", voor *kakajoean.

aloë, Sang. kal o e, Mal. kajoe „boom, hout".

ana, Sang. kang, Tontemb. kan „eten".

oetoe, Sang., Mal., enz. koe toe „luis".

i n a s a, Sang. k i n a' , Bent. k i n a s „ visch"

.

aliambanga, Sang. k a 1 i w e m b a n g, Ponos. k a 1 i w o m b a n g, Tag.

kalibangbang „vlinder".

a n o e ' o e, Sang., Bent. kanoekoe, Mal. enz. koekoe „ nagel".

asili, Sang. kasili, Bis., Bent., Tomb., id. „paling".

al oen ga, Sang., Tomb., Tond. këloeng „schild".

at o ana, Sang. katoang „slang", Bis. katoan „schildpad".

asoeanga, Sang. kasoeang „lijk".

o er i na, Sang. koer ing, Bent. koer in „aarden kookpot".

oewanga, Sang. koewAiig, Tontemb. id. „uitgeholde kokosnoot, om

spijs of drank in te bewaren".

a i a n a, Sang. k a i a n g „ zitten"

.

In het midden is de k verdwenen in:



13

si' o e, Sang., Mal. enz. si koe „ elleboog".

li'oeda, Sang. lik o e de, Tont. lïtjoer, likoed „rug".

boe'oe, Sang., Mal., enz. boekoe „knie".

m a ' a-, prefix van den potentieelen vorm, Filipp. t. m a k a-, m a ' i-,

prefix van den verzoekenden vorm, Sang. m a k i-, Tont. m ë k i-; Tomb. m i k i-,

Bar. m e k i-.

ba 'e, Sang. beke „verbaal."

t i ' i 1 a, Sang. t i k i', Tont. t ë k ë 1 „ slapen",

oewa'e, Sang. ake, Ternat. aki, Galei., ake, Loda'sch aker e, akèri, Tirurai

(W. kust van Magindanau, Tijdscbr. Bat. Gen. XX, 443). 1
), wajeke (Spaanscbe

spelling: vayeque). De Talaoetscbe vorm, hersteld tot o e wak e, levert met

dezen Tiruraiscben vorm vergeleken, een grondvorm wajeg op, waaruit de

vle, zeer uiteenloopende vormen van het Mal. air, ajar en zijne aequivalenten

zijn afteleiden.

ia'oe, Bare'e jak o e, Mal. enz. akoe „ik".

Voorbeelden van het verdwijnen der k aan het eind:

awa'a, Sang. awa', Jav. enz. awak „lichaam".

roesoe'a, Sang. hoesoe', Mal. roesoek „rib".

ana'a, Sang. ana', Mal. anak „kind".

anggalea'a, Bent. kaliak „oksel".

papiti'a, Bent. Tomb. pi tik, Bis. pi kit, Sang. piti' „boog".

1 e t a ' a, Rongkongsch 1 i t a k „ grond, aarde "

.

manoe'a, Jav. enz. manoek „kip, vogel"'.

namoe'a, Mal. njamoek „muskiet".

Ook in vreemde woorden verdwijnt gewoonlijk de k, 't geen wel een

bewijs is, dat de neiging om dezen klank uit te stoeten in het Talaoetsch zeer

groot is. Voorbeelden zijn

:

p o e's a ' a „ erfstuk", uit Mal. p o e s a k a.

ma'antari „godsdienstige liederen zingen", door het Sang. kant ar i,

uit het Spaansch (c a n t a r) overgenomen.

taba'o „tabak", voor tabak o, middellijk of onmiddellijk uit het

Spaansch of Portugeesch.

ma 'a win ga „trouwen (volgens den Christelijken ritus)", uit het Mal.

ka win.

1) De namen der Filippijnsche volksstammen en talen zijn geschreven in de spelling voor-

gesteld door den Heer Carlos Everett Conant, vroeger tolk van het Amerikaansche Gouvernement te

Manila, thans professor aan de hoogeschool van Chattanooga, in Tennessee (Ver. Staten v. Am.), in eeu

artikel in het Tijdschrift „Anthropos", No's 5—6, 1909.
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sa/a'a „zilver", Sang. sa la ka, Tornb. Mong. Boeg. salaka, Jav.

s 1 a k a, in al deze talen een vreemd woord.

oelamboenga „gordijn", uit het Mal. kei ambo e; de sluiter nga

is anorganisch.

o eraboe „oorknop", uit het Mal. keraboe.

Voorbeelden van ngk, de geprenasaleerde k, zijn:

angkaripa „wenkbrauw"; i oepoe ngkesaka „grootvader"; ma-

ningkoeloe ,,op 't hoofd dragen"; masingka „weten"; balingkata

„ rij stsehuur
'

'
; saroengkeanga „ vleermuis' '.

Voorbeelden van de k in het dialect van Salibaboe zijn, behalve de reeds

boven, in § 3 en § 5 gegeven vormen:

bangaka „kies", Bare'e bagaugi, Tag. Bis. ba gang, Tontemb.

w a ' a n ar, Sans;. b ë n ar a h ë.

ta'iaka „arm", Sang. takiahë, Niasch ta'io, Bare'e takie,

Negrito t a k i a i.

tingika „stem, geluid", Sang. tin gihë, Tontemb. tenge, Tag. tingig.

simbaka „antwoorden", Saug. simbahë.

somaka „geluk, voorspoed", Tont. som ar.

biaka „leven", Sang. biahë,, Tag. bihag. Iloko, Mong. biag,

Mal. biar.

taloeka „ei", Sang. tëloehë, Mal. tëloer.

salaka „nest", Sang. saZehë, Bis. salag.

boerika „aar", S ng. boelihë, Bis. bolig, Mal. boel ir.

sipaka „palmwijn", Sang. sipa'.

dandipaka „regenboog", Sang. dëndipahë, Bent. ndipa, Negr.

g a 1 i p a t.

linoeka „aardbeving", Sang. linoehë, Bis. linog, Bal. linoeh,

Bare'e lindoegi.

apoeka „kalk", Bis. Tag. apog, Mal. kap o er, Sang. apoe'.

timbaka „lood", Sang. timbëha, zie Sprkk. bl. 135.

singika „manen", Mak. singara,

dirika „geel", Sang. dirihë, Tonsea' ririi, Parig. diri.

tataka „beginnen", Sang. tëta', Tont. to'tol, Bent. Tag. Tons.

totol.

sawanaka „Noord", Sang. sawënahë, Bent. sawoena (Zuid).

timoeka „Zuid", Sang. timoehë, Mal. timoer (Oost).

Ook pasaka, het uit het Mal. overgenomen pasar „markt", heeft in

het Salibaboesch den sluiter ka.
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§ 10. Van de 1 valt hetzelfde te zeggen als op bl. 13 der Sang. Sprkk.

van de Sangireesche 1 is gezegd, dat zij zoowel in dentale als in lingnale uit-

spraak voorkomt. De lingnale 1 is / geschreven. Of deze beide klanken volgens

dezelfde regels afwisselen als in 't Sang., kan ik met mijne gegevens niet uitmaken,

maar de waarschijnlijkheid is er voor. De / komt in het Salibaboesch dialect ook

wel voor waar het Sang. r heeft, bv. a/e „kin", Sang. are, Bare'e adje, maar

in het algemeen vindt men 1 en / waar 't Sangireesch die hebben, dus: aan het

begin der woorden, als er geen ander woord voorafgaat, steeds 1, zoo ook na

e en i en na de a die de Sangireesche ë vervangt ; / na a, o en oe, 't zij in

hetzelfde woord, 't zij in doorloopende rede. Zoo is eene uitdrukking voor ons

„naar achteren gaan", 1
) mama soe lio, maar het laatste woord op zich zelf

genomen, is lio. Zoo is lima „hand", maar „duim" inang oe lima; »i*ug"

is li'oeda, „op den rug" soe /ioeda. De 1 die in de verwante talen met j

afwisselt, is steeds dentaal, evenals in 't Sangireesch, bv. po el o eng „kleinkind",

Tont. pojo'; aloë „boom, hout", Mal. enz. kajoe.

Voorbeelden van de 1 na a (
— e), e en i: taloe „drie", Sang. tëloe;

ma 'el oma „groen", Sang. melong; maila/are „zuchten".

ld. van de / na a, o, o e : p a /ada „handpalm", Sang. pa/edë; oe-

/ida „rups", Sang. oe/idë.

§ 11. Omtrent de nasalen m, n, ng valt, na het reeds in § 4 omtrent

n en ng als sluiters gezegde, niet veel meer oy> te merken. De nasalen die

vóór de tenues en de mediae staan, zijn daarmede tot de geprenasaleerde klan-

ken ngk, ngg, nt, nd, mp, mb samengesmolten; de geprenasaleerde sibilaut

is n s.

De n van het invoegsel -in- gaat onder bepaalde omstandigheden over

in r, n.1. wanneer in wordt gevoegd in een stamwoord dat met d begint. Zie

hierover uitvoeriger in § 42.

Voor de p, s en t kan ik verwijzen naar de Sangireesche Spraakkunst,

bl. 13 en 14.

Voor de r zie men het over de d gezegde. De uitspraak is als die der

Sangireesche, zie Sprkk. bl. 13, 46.

§ 12. Naast de linguale uitspraak der r komt nog eene andere voor,

die met r is aangeduid. Dezen klank beschrijft de Heer Talens als liggende

tnsschen d en r, zweemende naar den klank der z. We kunnen dezen klank

dus alveolaar noemen. Volgens het in § 3 gezegde, is deze klank eigen aan het

1) Zie Sangireesche Teksten, bl. 112 (Bijdr. K. I. 5, VIII, bl. 432).
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dialect dat ter W. kust van Karakelang wordt gesproken. In het Sangireesch

van Manganitoe vinden wij op de plaats dezer r bijna geregeld h, afwisselend

met de r der Noordelijke tongvallen, die geheel vóór in den mond wordt uit-

gesproken, zwak bilabiaal, alsof' er eene w werd nagevormd, De alveolare r

van het Talaoetsch staat echter dichter bij de Manganitoesche h, dan bij de r

die aan het dialect van Taroena, Taboekan, Kalongan en Kandar eigen is.

Voorbeelden van de afwisseling van r met Sang. h zijn

:

boeroe „en, voorts", Sang. boehoe.

mangkimbaranga „dat nooit, laat nimmer", partikel van den stren-

gen Vetatief, Sang. koembahang (Sprkk. bl. 184).

o era sa' „rein, heilig", Sang. oehasë „wasschen".

tara- (voorvoegsel), zie- § 20, Sang. taha.

s o er o e „water scheppen", Sang. soehoe'.

r am i s a „ kneden, masseeren", Sang. h a m i s ë, Mal. r a m a s.

apoeringke „omdat", Sang. poehineng (Sprkk. bl. 270).

saripo „tasten, grijpen", gevormd met infix -a r-, Sang. -a h-, (Sprkk.

bl.153).

riwa „schoot", Sang. hiwa, Mal. riba.

Enkele voorbeelden vind ik van afwisseling met / en gh, bv. a ri-

mboe ta „de oogen sluiten", Sang. ka/imboeta'.

tataroenalanga „spelenderwijze, ijdel, onnut", Sang. tataghoe-

n a 1 a n g.

Werkwoordstammen met de sluiters t a, da vertoonen op de plaats van

die sluiters r, wanneer het suffix -ana of de nadrukwijzer e wordt achterge-

voegd. Voorbeelden zijn:

dararisirana „ plaats waar men aldoor staat", stam darisita „ staan",

Sang. dar i si', dararisikang.

aoensandarana „waartegen geleund wordt", stam sandata „leu-

nen", Sang. sandehë, Mal. s and ar.

pinangoelelerana „waartegen is geleund", st. o e lel e da.

daringire „hoor!", stam daringita, Sang. daringihë.

§ 13. De vertegenwoordiger der Ie Van der Tuuksche klankwet

is in het Talaoetsch r, waar de klank in het begin of in het midden van het

woord voorkomt, zooals de volgende voorbeelden aantoonen:

da ra „bloed", Sang. daha, Mal. dar ah..

doeri „gebeente, graat", Sang. doehi, Mal. doeri.

airi „links, linker", Sang. kaïhi, Mak. kairi.
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barata „West", Sang. bahe', Mal. bar at.

taroema „indigo", Sang. tahoe ng, Mal. taroem.

paliarana „mast", Sang. palalaheng 1
), Boeg. p al a dj ar eng;

de stam van het Talaoetsehe woord liara (uit la j ara; de j komt in het Tal.

niet voor) is identisch met Mal. lajar.

rabi „nacht", Sang. hebi, Bis. gabi.

rasoeta „honderd", Sang. hasoe', Mal. ratoes.

riwoe „duizend", Sang hiwoe, Mal. rib o e.

roesoe'a „rib", Sang. hoesoe', Mal. roesoek. -

Waar deze klank sluiter is en dus ook nog andere klankwetten zich

doen gelden, vinden wij de dialectische afwisselingen die in § 3 en 5 zijn op-

gegeven. Voorbeelden zijn:

apoera, apoeta, apoeka, apoetja, apoeha, „kalk", Bis. apog,

Mal. k a p o e r.

t aloë ka, taloeta, taloetja, t aioera, taloeha „ei", Sang. të-

loehë, Mal. tel o er.

timoeka, enz. „Zuid", Sang. timoehë, Mal. timoer.

biwika, enz. „lip", Sang. biwihë, Mal. bib ir.

biaka, enz. „leven", Sang. biahë, Mal. biar.

linoeka, enz. „aardbeving", Sang. linoehë, Bis linog.

uioeka, enz. „kokos", Bis. niog, Mal. njioer.

salaka, enz. „nest", Sang. saJehë. Bis. salag.

Afwijkingen vindt men o. a. in:

ipaga „zwager", Sang. ipagë, Mal. ipar.

oe/ida „rups", Sang oe/idë, Mal. o el ar.

adoe „speeksel", Sang. e do e, Mal. e lor o'.

Over de vormen bohasa en tohasa is reeds gesproken in § 8.

Ten opzichte der l ste Van der Tuuksche klankwet staat dus het

Talaoetsch aan de zijde van het Maleisch, Bataksch, Madoereesch, Makassaarsch

en Boegineesch. Hiermede is niet gezegd dat de Maleische r, die velaar wordt

uitgesproken, juist op dezelfde plaats in den mond wordt gevormd als de

Talaoetsehe r, maar de afwisselingen bewijzen toch dat de beide klanken oor-

spronkelijk identisch zijn.

Het Sangireesch staat te dezen opzichte tusschen het Talaoetsch en het

Tomboeloe'-sch in, want de dialecten van Noord-Sangir hebben eene labiaal uitge-

sprokene r en het Manganitoesch heeft h op de plaats van den typischen klank.

1) Op bl. 65 der Sang. Sprkk. staat in noot 2, dat de vermoedelijke stam van dit woord lahe is; dit

moet worden verbeterd in lalahe.

Verhandelingen, dl. LIX, lo st. 2
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§ 14. Wat betreft de Tweede Van der Tuuksche klankwet, staat

het Talaoetsch op ééne lijn met het Javaansch, zooals o. a. de volgende voor-

beelden aantoonen :

arana „naam", Sang. ar eng, Jav. aran.

toeari „jongere broeder, zuster", Sang toeari, O. Jav. ari.

n giro e na „neus", Sang., Jav. ir o eng.

baHra „weeflat", Sang. id., Jav. wal ir a.

p o e s i d a „navel", Sang. p o e i d e, Jav. p o e s e r, vertoont eene d, waaruit

blijkt dat de i hier de plaatsvervanger is van de ë, zie § 8.

In het algemeen komt dus het klankstelsel van het Talaoetsch met

dat van het Sangireesch overeen; het is alleen wat meer ouderwetsch hierin,

dat het de sluiters m en n (Tal. m a en n a) niet tot n g maakt en de r

en r niet tot h ; nieuwerwetscher hierin, dat het de e tot a maakt en de k

afwerpt. De behandeling der sluiters in de verschillende dialecten toont een

sterk klankverloop, 't welk ook weder samenhangt met de neiging der taal om

ook de eindlettergreep steeds open te maken. Het Talaoetsch is dus, over 't

geheel genomen, iets minder gaaf den het Sangireesch, zooals dit meer voor-

komt bij talen die gesproken worden in streken die niet aan een grooten ver-

keersweg zijn gelegen. Zeer duidelijk is dit o. a. waar te nemen bij de talen

die worden gesproken aan den bovenloop der rivieren M i o e (Paloerivier) en

Tawaelia (Larian g-rivier) in het Centraal-gebergte van Midden-Celebes. 1
)

Volksstammen die weinig met vreemdelingen in aanraking komen, laten hunne taal

spoediger afslijten dan die welke geregeld aanraking met vreemdelingen hebben.

Over den klemtoon is hier en daar gesproken, wanneer daartoe be-

paalde aanleiding bestond. Overigens kan ik verwijzen naar bl. 14— 20 der

Sangireesche Spraakkunst, omdat de daar opgegeven regels in hoofdzaak ook

voor het Talaoetsch gelden.& v

Woordafleiding.

De afleiding van woorden uit stamwoorden geschiedt door

Reduplicatie.

Samenstelling.

Aanhechting van voor-, in- en achtervoegsels.

Deze vormingen komen ook te zamen voor, bv. reduplicatie tegelijk met

voor-, in- of achtervoegsels. In zulke gevallen zijn de afleidingen behandeld bij

de bespreking van die vorming welke voor de beteekenis van het afgeleide

woord de belangrijkste is.

1) Meded. v. w. het Ned. Zendeling-genootschap, Dl. XLII, 1.1. 536—586.
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Het eerst komt ter sprake de

Reduplicatie.

Daar de Reduplicatie een verkorte vorm is van de Woordkerhaling, be-

hoort eigenlijk de behandeling dezer laatste aan die der Reduplicatie vooraf te

gaan. Ik heb echter van de Woordherhaling slechts een paar voorbeelden,

n.1. sangkatooe-sangkatooe „iederen, elkeen", Sang. sëngkat aoe-së

ngkataoe, waar de Woordherhaling dus eene herhalende of vermenigvuldi-

gende beteekenis heeft. Verder soe al o-al o, ofmi al o-mi al o „dag aan dag";

mairaira „nadenken" (eene handeling waarmede het denkbeeld van herhaling

vanzelf verbonden is) en ba' e-w a 'e, „verhaal, vertelling". Het grondwoord

ba 'e is het Sang. bëke „verhaal"; de woordherhaling in ba'e-wa'e heeft

verkleinende beteekenis, vgl. het Mak. en Boeg. paoe-paoe „verhaal, vertelling",

eig. „praatje, verhaaltje." Verder verwijs ik voor de behandeling van dit onder-

werp naar de Sangireesche Spraakkunst, op bl. 70— 72. In het Sangireesch

komt de Woordherhaling weinig voor; het is waarschijnlijk in het Talaoetseh

niet anders.

De Reduplicatie heeft in het Talaoetseh denzelfden vorm als in het

Sangireesch : de beginner vormt met den klinker a de redupliceerende letter-

greep. Deze a staat ook somwijlen voor ë, welke klinker eveneens in het Sang.

in de redupliceerende lettergreep voorkomt (S. Sprkk. bl. 66, 69, 70). Indien

op de a der reduplicatie-lettergreep b, d, g of 1 volgt, zoo is dit een bewijs

dat die a voor ë staat; volgt w, r, gh of 1, dan is de a oorspronkelijk.

Daar de h geen beginner is in 't Talaoetseh, zoo komt ook niet de redu-

plicatie van h met 1 voor, die aan het Sangireesch eigen is, zie Sprkk. bl. 51.

De Woordenlijst levert het voorbeeld m a 1 a h o e ' o e m a n a „ straffen", van het

Mal. hoekoeman „straf", een vreemd woord dus. Deze vorm bewijst intus-

schen dat, indien de h als beginner in echt Talaoetsche woorden voorkwam,

zij met 1 zou worden geredupliceerd. Het Sang. heeft mëlahoekoeng; uit

deze taal is malahoe'oemana dus niet overgenomen.

De stammen die met een klinker beginnen, of juister gezegd met hamzah,

redupliceeren ook met hamzah, gevolgd door a en niet met la. Het eenige

voorbeeld dat dit bewijst is a'ala „scheplepel", Sang. laëla', stam ë la', Tal.

a 1 a. In het Bare'e luidt dit woord kola, maar daar het Sang. ook geen k

vertoont, behoeft men niet te veronderstellen dat het Tal. die heeft weg'g'ewor-

pen, nadat de vorm reeds was geredupliceerd, zoodat dus a'ala zou staan voor

kakala. Waar het Sang. aecpüvalent van een Tal. woord echter met k begint,

daar kan men aannemen dat de k pas is weggeworpen, nadat de vorm reeds



was gereduplieeerd. / komt a'aro .kam" van don stam ar Sang. kaho

,krabben" en kun dus voor kakaro staan: a*aloeana „gewas, aanplant"

kan staan kakaloean, immers aio o is Sang. kal o o. Mal. kajoe;

a'ola'ana „w< g iw" kan staan voor kakola'an, indien u.l. do stam

ola identisoh is met Sang. koa* „maken", wai g ooi Beker is.

Substantieven mot enkele reduplicatie gi ajn werktuignamen,

als in het Sang., de Minahassische talon. M het V. sch, het Goron-

taleesch, hot Loindangseh. hor Bobongko'sch o. a. V rbeelden zijn:

hawaloe .rvjststampor". stam baloe, Sang. id., Bare'e mbadjoe,

Par. mba,

ba want:. . spreuk'", st. banta.

bawingk aga .dissol. homvoor", st. bingkoenga.

d a r o o p a . kamer' ". st. do ep a, Sang id.

darorota „bruidschat", si fca; indien dit . id. is met Sang

deho' .binden", dan beteekent darorota eigenlijk .band. bindmiddel.**.

darandoenga „wand, omwanding", st. dandoeng Sang. dë-

ndc

laloro .inhoud, vulsel", st. lor v tng loho.

lalanse „gordijn**, st. lans e, Mal. lantai.

papantiro .,wijsving si pantiro, van tiro. Sang. id. .wij .on.

terechtwijzen, onderwijlen."

papiti'a „boog**, st piti'a, Sang piti', sea' pi tik.

sasooaka .kam van oen weefeetouw" st - oaka.

sa sa ra .gronstooken". st. sa ra. S - id.

. salaka „middel om groot te maken*, van salaka. ._ :". v
.. g

sëlabJ '.' :. sela*.

_ :. g h o av a 1 a. id. van g . , : "

.

In gaghoerana „ouders
1

, S - - gh rang, van d stam goe-

rang . i*\ hoeft do reduplicat ie moervond-aanduidonde beteek; is

D reduplicatie is bij de bijv. naamwoorden (wat go era na, Sang. g

.oud" ook is) aanduiding van het meervoud, i Is dit k in het S g hot

geval is. O: men dieu geredupïiceerden vorm even geregeld g« bruikt om hot

meervoud der adjeel meu als iu het Sang Sprkk. bl. 6S, 224, 22i

kan ik niet teggen. De voorbeelden die ik hel geven eohter rednplicata

zien niet van den stam van het adjectief zelf. doch van het mot m a- gevormde

bijv. naamwoord, zoodat feitelijk alleeu h gs I wordt herhaald. ^

beelden : marada * a .ziek. ziek zijn**, m a m a r a d a ' a . ziekelijk, aldoor ziek

1) Zio 11: - - rkk. M.



21

zijn"; tawe web e maitoema, mamawira abe „er zijn geen zwarte (ba-

taten), liet zijn allemaal witte" (mawira, Sang. id. „wit").

In papoeso „hart'', Sang. pepoeso heeft men een voorbeeld van

reduplicatie met den klinker e, al is deze dan in het Talaoetsch ook a gewor-

den. Van deze reduplicatie is op bl. 69 der Sang. Sprkk. gezegd dat zij

beteekent „gelijkend op wat het grondwoord aanduidt" Papoeso nu heeft

tot grondwoord po es o „bloeiwijze van de pisang", zoodat papoeso beteekent

„gelijkende op een pisang-bloem", eene geenszins onjuiste omschrijving van

het hart.

Eenige werkwoordstammen worden geredupliceerd, om daaraan eene

frequentatieve of eene duratieve beteekenis te geven, vgl. de op bl. 148 der

Sang. Sprkk. gegeven voorbeelden uit het Sangireesch.

De Woordenlijst geeft de volgende voorbeelden:

doemarisita „staan", st. darisita, geredupliceerd uit disita, vgl.

Sang. disi', darisi', doemarisi' „staan".

toe mate re „liggen", stam tater e, van tere.

toemataro'o „op den rug liggen", st. t a t a r o ' o, t a r o ' o.

doemaramanga „op den buik liggen", st. daramanga, damanga.

Een aantal woorden die met het suffix -ana (§ 44) zijn gevormd,

hebben daarbij ook den stam geredupliceerd. Deze reduplicatie heeft duratieve

beteekenis. Voorbeelden vindt men bij de bespreking van het suffix -ana,

in § 45.

Verder is de reduplicatie bij de werkwoorden het teeken van den Tegen-

woordigen Tijd. Hierover zie men de behandeling der werkwoorden, in § 24,37.

De vormen papate „dood" en tatoewo „groei, 't groot worden"

geven voorbeelden van een geredupliceerden stam van een w. w. dat met

-oem- wordt gevormd. In het Sang. duiden zulke vormen aan: de wijze en

den tijd waarop de handeling geschiedt x
). De stam pa te wordt met -oem-

gevormd, n. 1. mate (verkort uit poe mat e); papate kan dus worden opgevat

als „tijd, wijze van sterven". Neemt men papate als een werktuignaam, dan

beteekent het „dat waardoor men sterft", in beide gevallen dus: de dood. Het

komt mij voor dat de eerste verklaring de juiste is. Zoo ook toewo, toe-

moewo „groeien, groot worden", tatoewo „tijd, wijze van groeien, het

groeien".

§ 16. Samenstelling.

Het is mij niet mogelijk voorbeelden te geven van samenstellingen in

1) Zie Sang. Sprkk. bl. 67, 68.
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het Talaoetsch zooals zij voor liet Sangireescli zijn gegeven op bl. 72 en 73

der Spraakkunst. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat ook deze soort van

woordvorming in het Talaoetsch voorkomt, al zal zij daar ook wel dezelfde

weinig belangrijke plaats onder de soorten van woordvorming innemen.

Tot de samengestelde vormen zou men kunnen rekenen, de woorden of

uitdrukkingen die met elkaar in genitief-verband staan. Op bl. 72 der Sang.

Spraakkunst is gezegd, dat het Sangireescli de genitief-verhouding tusschen twee

substantieven in het algemeen niet door samenstelling behoeft uit te drukken.

Deze opvatting is ontstaan door de beschouwing van het lidwoord (dat

volgens eene in vele Indonesische talen nog heerschende of vroeger geheerscht

hebbende wet, het woord dat in den genitief staat moet bepalen) als een

genitief-teeken. Nu valt het niet te ontkennen, dat dit lidwoord thans de

syntactische waarde van eene genitief-partikel heeft gekregen, maar dit neemt

niet weg dat het lidwoord bij het bepalende woord behoort, zoodat dus het

punt waar de beide deelen der samenstelling zijn aaneengehecht, tusschen het

bepaalde woord en het lidwoord van het bepalende woord is gelegen.

In het Bare'e is het lidwoord van een woord dat in den genitief staat:

n (ng, m, nj) of n o e. Waar fonetische bezwaren zich laten gelden, blijft dit

lidwoord weg, maar in het algemeen geldt in het Bare'e de wet: het woord

dat in den genitief staat heeft een lidwoord. Gewone zelfst. naamwoorden (ap-

pellatieven) hebben n(oe), eigennamen of woorden die het karakter van eigenna-

men hebben, zijn in het Bare'e steeds van het lidwoord i voorzien; zij behou-

den, in den genitief staande, dit lidwoord en verwisselen het niet voor n (o e).

Dit n(oe) is identisch met anoe, het bekende onbepaald, betrekkelijk of

vragend voornaamwoord, dat in het Bare'e ook wel voorkomt als lidwoord van

woorden die niet in den genitief' staan, waar die met nadruk worden uitge-

sproken, bv. noe oeë „water" noe wawoe „een varken".

In het Sangireescli vinden wij als lidwoord van het woord dat in den

genitief' staat n na open, o e na gesloten eindlettergrepen, dus ba(e ndatoe

e „het huis des konings", sakaeng o e rat o e e „het vaartuig des konings".

Daar het niet waarschijnlijk is dat n en o e twee geheel verschillende woorden

zijn, zoo ligt het voor de hand om aan te nemen dat beide zijn ontstaan uit

noe, anoe. In het Bare'e zien wij trouwens anoe of noe verkort tot n als

lidwoord van genitieven, terwijl anoe als betrekkelijk lidwoord tot aoe en tot

o e wordt verkort.

§ 17. In liet Talaoetsch is eveneens het lidwoord der woorden die in

den genitief staan n na eene open, o e na eene gesloten lettergreep aan het
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eind van het voorafgaande woord. Onder eene gesloten lettergreep heeft men

dan te verstaan eene lettergreep welker sluiter doorklinkend is gemaakt doordat

ze met a wordt uitgesproken. Daar hier dus o e op den sluiter volgt en deze

daardoor doorklinkend wordt, vervalt van zelf de a, voor welke in zulke

gevallen trouwens nimmer plaats kan zijn geweest. „Kuit" is in het Tal. biada,

Sang. biadë 1
), „kuit van het been" is biad oe wisita, Sang. biad o e

w i s i. Van elisie der a of ë is hier geen sprake, daar deze verbinding al moet

bestaan hebben vóór dat het Talaoetsch vocalisch werd.

Voorbeelden van het gebruik van n en o e in samenstellingen waarbij n

en o e de lidwoorden zijn van het tweede lid der samenstelling, dat door het

eerste in den genitief wordt geregeerd

:

poea nsoesoe „ borsttepel' ' (p o e a „ hoofd", s o e s o e „ borst").

sawo nsoesoe „melk" (sawo „sap").

toeari ngamangkoe „de jongere broeder mijns vaders."

oetoe ngasoe „vloo" (oetoe „luis", asoe „hond").

mata ngalo „zonneschijf" (mata „het lichaam, de verschijning, het

wezenlijke, het hoofdbestanddeel van iets", aio „zon").

isi ndaloe'a dondersteen" (isi „tand", dal o e' a „donder").

bowo ngawoe „vulkaan" (b o wo „berg, awoe „ asch"; ook de vulkanen

van Sangir en Siaoe heeten boe/oed oe awoe).

saranapa ntooemata waine „goederen van andere menschen".

bisara hTa/oda „de taal van Talaoet".

laia ngawa'a „ lichaamswarmte".

Na deze voorbeelden van n, n g geef ik voorbeelden van o e

:

lo/ang oe ota „achterste" (ota „bil").

inang o e /ima „duim" (lima „hand").

dada' o e poea „hoofdpijn", tiring o e poea, id.

bawingkoeng oe /eta'a „ schophouweel" (bawingkoeng „ houweel,

dissel", leta'a „aarde, grond").

timad oe wanoea „oudsten des lands".

sisinaoet oe Roeata „de geboden Gods".

an oe asoe „hondenvoedsel".

soe oto' oe aloë „in den top van den boom".

De samensteliing aio mata „traan" geeft een voorbeeld van schijnbaar

ontbreken van het lidwoord bij het bepalende woord ; de zaak is echter, dat het

vóór de m van mata niet hoorbaar is. Dit aio heeft in het Tal. en Sang.

denzelfden vorm gekregen als het woord voor „zon", doch de aequivalenten in

1) N.l. „visehkuit"; evenals in 'tNed. wordt de groote kuitspier met denzelfden naam genoemd,
om de gelijkenis.
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de verwante talen toonen aan, dat deze twee woorden slechts homoniem zijn.

Aio „zon" is in de Minah. talen end o, in het Ngadjoe Daj. andaoe, inliet

Tidongsch adaoe, in het Maleg. andro, Tag. ara o e, Ibanag aggaoe. Aio

„traan" is Tag. loeha, Minah. t. loeë', Ponos., Mong. Negrito loea, Bent.

loh, Maori ro (i mata). In het Sang. luiden beide woorden el o.

Behalve n en o e, vindt men in het Tal. nog n g k vóór het woord dat

in den genitief staat. Waar men te doen heeft met samenstellingen als p i s i

ngkaloe „boomschors", sawo ngk aloë „boomhars", boe a ngkal o e „boom-

vrucht", bal e ngkami „ons huis", ba/e ngkite „ons aller huis", is deze k

niet moeilijk te verklaren, immers aloë, ami en ite hebben de k weggewor-

pen, doch de vormen met lidwoord ngkaloe, ngkami, ngkite stammen uit

den tijd toen de k nog beginner dezer woorden was ; in § 9 is reeds gezegd,

dat de geprenasaleerde k behouden blijft. Een nieuweren vorm eener. samen-

stelling met aloë vindt men in het boven opgegeven voorbeeld oto' oe aloë

„top van den boom"; hier heeft zich de k niet kunnen handhaven, daar na de

gesloten eindlettergreep van oto' (o t
o

' a) het lidwoord o e wordt vereischt.

Eigennamen en woorden die het karakter van eigennamen dragen, heb-

ben het lidwoord i. Na een woord met gesloten eindlettergreep, waar dus bij

niet-eigennamen o e zou worden gebruikt, neemt i de plaats van o e in, doch

waar de eindlettergreep van het voorafgaande woord open is, wordt n gebruikt

en vervalt i. Zoo zegt men bv. aran i Toeanga „de naam van Mijnheer",

aianan i Maoerana „de zitplaats van M.", doch bale n Toeanga „het

huis van Mijnheer". Dat i dus geheel synoniem is met o e bewijst temeer

dat o e, en dus ook n, lidwoord van het bepalende woord is.

In de praktijk der taal echter hebben de beide vormen van dit lidwoord

de beteekenis van aanduiders van den genitief. Evenals in het Sangireeseh, is

het gebied van den genitief in het Taiaoetsch veel grooter dan in onze taal.

Allerlei naamvalsbetrekking die niet op het terrein van nominatief, accusatief

en vocatief ligt, kan in het Sangireeseh en in het Taiaoetsch worden uitgedrukt

met deze „genitief-partikels"; datief, locatief, ablatief en accusatief van richting

worden wel vaak door voorzetsels uitgedrukt, maar dikwijls ook nemen o e en

n deze functie waar. Vooral de instrumentalis wordt door o e en n aangewezen
;

bij de passieve vormen heeft de agens steeds o e, n of i tot lidwoord 1
). Daar ik

niet over Talaoetsche letterkunde beschik, ben ik in de keuze der voorbeelden be-

perkt, maar zij zullen, hoop ik, voldoende kunnen staven wat hierboven is gezegd.

Voorbeelden van den Instrumentalis : m e d a i n a w o r e t a n o e a poe t a

„de tafel is komen beschreven te worden met krijt": 'ta/iinado ta'oe ina-

1) Sang. Spvkk. 1)1. 204-207, 220-222.
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poe' o elan o e raroepa „de vinger is door mij komen geslagen te worden

met een hamer"; manioe'oel o e aloë „slaan met een hout"; pinaworet

i Toeanga soe Goeroe „door Mijnheer bevolen te schrijven aan den onder-

wijzer"; i a ' o e p i n e r o n T o e a n g a „ik ben geslagen door Mijnheer"; i a ' o e

tinoentoengan i Toeang o e Avatoe „Mijnheer heeft met een steen naar

mij gegooid"; pinamoret i Maoerana „door M. gebruikt om er mede te

schrijven"; pinanta' o e tooemata raleo „gestoken door slechte lieden";

inadang i Maoerana „geknepen door M."; meda inataworetangkoe

ntinta „de tafel is door mij bij ongeluk met inkt beschreven"; meda ina-

taworetangkoe ngkapoeta „de tafel is door mij bij ongeluk beschreven

met krijt" (hier komt van apoeta de oorspronkelijke beginner k weder tevoor-

schijn, vgl. Mal. kap o er, terwijl het boven eerstgenoemde voorbeeld o e

apoeta heeft) ; mapia, baboeran o e sabona „ genezen, ingesmeerd wor-

dende met zeep"; oempisane mbatoe „druk. het met een steen"; aoempi-

sa-nan o e wat o e „gedrukt wordend met een steen"; ana'a lariwan oe

i n a n g e n e „ het kind zit op schoot bij zijne moeder"; ana'a liriwa ngki-

nangene „het kind wordt op schoot gehouden door zijne moeder". In dezen

laatsten zin is de k niet te verklaren als oorspronkelijk tot het woord inange

„moeder" behoorende. Andere voorbeelden zijn nog: mata ngalo inaloep

o e Ramaoe „de zon is ingeslikt door een monster J )"; i'o iapararado

nToeanga „gij wordt door Mijnheer gelast te wachten".

§ 18. Evenals in het Sangireesch, worden een aantal werkwoorden die

een direct of indirect voorwerp hebben, niet steeds onmiddellijk met hun voor-

werp verbonden. Het voorwerp heeft dikwijls het lidwoord n of oe vóór zich.

Wat in zulke gevallen de juiste beteekenis dezer lidwoorden is, valt moeilijk

te zeggen. Waarschijnlijk worden zij thans als eene soort van voorzetsels, of

Avil men, teekenen van den accusatief gevoeld. Dat zij teekenen zouden zijn van

indirecten overgang, dus de volle waarde van voorzetsels zouden hebben, moet

worden ontkend. Hier volgen eenige voorbeelden:

pangoeras o e leda ngkami „ wasch onze voeten".

papasaira'o ngkoea'e itao e -„gelast hem water te putten".

Ook in dit laatste voorbeeld, evenals in ngkinangene in § 17 is dek

1). Ramaoe is in het Tal. de naam van het monster dat de zons- en maansverduisteringen veroor-

zaakt, door zon of maan gedeeltelijk in te slikken. De Sangireezen noemen dit monster reeds naga (boejang

niëloe' o e naga). In de taal der To Lolaki (afd. Oostkust van Celebes) heet „zonsverduistering" oleo

naka'i arimaoe, welk laatste woord zonder twijfel het bekende Mal. woord voor „tijger" is. Het is dus

niet gewaagd ook het Tal. ramaoe voor dit Mal. woord te houden.
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niet een oorspronkelijk bestanddeel van het woord, dat oorspronkelijk wel wajag,

wajeg, wajar enz. zal hebben geluid; zie boven, § 9.

mapararisit o e rario'a „de kinderen doen staan, gelasten te staan."

i Toeanga pa'iworetan oe arana „Mijnheer wordt verzocht om

namen in te schrijven".

mangkimbarang i'o manago ngkaran oe Mawoe Roeata

taghoenane „gij zult den naam Gods niet ijdellijk gebruiken". Hier is de k

van ngk arana verklaarbaar als oorspronkelijk tot het woord behoord hebbende;

althans naast Sang. ar eng, Jav. aran vindt men 0. Jav. ngaran, Tag. Bis.

ngalan, Formos. nanang, Bare'e ngaja, Malg. anarana, angarana en

Tont. ngaran en o 1 a n g. De Tal. vorm n g k a r a n a zou dus voor ngng a-

rana kunnen staan.

mapa'aoeras oe aio misa „ den Zondag heiligen".

mangkimbarang i'o n o e m e m a nsaranapa ntooemata w a i n e

„gij zult niet iets van andere lieden begeeren".

oe'aramid oe g h a / e 1 e „ het kajnnes vasthoudende".

De namen van landen, eilanden, meren, dorpen, enz., voorafgegaan door

een der verklarende woorden banoea (land), taranoesa (eiland), soa (dorp)

hebben steeds het lidwoord n of o e, bv. taranoesa n Ta/o da „de Talaoet-

eilanden".

Voorbeelden van andere naamvallen dan de bovengenoemde waarin de

woorden staan die n, oe tot lidwoord hebben, zijn tiwatoe ndoea tarana'a

„een vaartuigje voor één persoon met een kind"; barata ntataloe „(een

vaartuig met) uithouders ten getale van drie stuks" 1
); oe'asalag o e apa?

„boos kijkende om wat?"

Verder in den loop van dit opstel zullen de lidwoorden o e, n en i nog

hier en daar ter sjirake komen. Daar de gegevens omtrent het gebruik er van

zoo zeer beperkt waren, zijn ze alle in het hoofdstuk „Samenstelling" verwerkt.

Wat den vorm ngk betreft, het gaat, dunkt mij, niet aan hierbij te

denken aan het voorvoegsel k a-, dat met voorgevoegd lidwoord n g en voor-

afgegaan door een telwoord, het aantal personen of zaken aanduidt dat door

het met ka samengestelde woord wordt aangewezen. Zie verder bij de bespreking

van ka- in § 21. De voordeelden van ngk die mij ten dienste staan en die

alle, op twee na boven zijn genoemd, geven m. i. wel vrijheid om te onderstellen dat

1) Kleine vaartuigen worden genoemd naar het aantal personen dat zij kunnen laden, groote naar

het aantal uithouders of uitleggers, die dwarsseheeps liggen en waaraan de drijvers vastzitten. Uithouders

en drijvers stellen de vlerken samen. In barata ntataloe is de geredupliceerde vorm van taloe „drie"

gelijkwoordig met taloe gevolgd door een numeraticf, zie Sang. Sprkk. bl. '-'27.
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de k organisch is bij het woord dat ngk vóór zich krijgt, en dat in de enkele

gevallen waar dit niet zoo is, aan navolging moet worden gedacht. De nog

niet genoemde voorbeelden luiden ia'oe soeëte ngkinoemaiana „ik ben

reeds gezeten"; ook hier is de k organisch, want de stam van het w.w. „zitten",

aiana staat voor k a i a n a, vgl. Sang. k a i a n g, koemaiang „ zitten". Verder

:

pad o masoeë ngkolana, oentoera'a dososindi „als gereed is

zijn maken (als het is afgemaakt), breng het naar boven". De stam ola „ma-

ken, vervaardigen" is, zooals reeds boven, in § 15 opgemerkt, waarschijnlijk

het Sang. koa'; indien deze gelijkstelling juist is, mag men aannemen dat de

k in ngkolana oorspronkelijk tot den stam heeft behoord.

§ 19. VQor=, in= en achtervoegsels.

Voor de woordafleiding in het Talaoetsch zijn de aanhechtsels van de

meeste beteekenis. De voor- en invoegsels kunnen bijeengenomen worden, omdat

zij in het wezen der zaak niet van elkaar verschillen. De achtervoegsels zijn

van geheel andere geaardheid van de voor- en invoegsels en zullen dus afzon-

derlijk worden behandeld.

De voor-, invoegsels en achtervoegsels die hier zullen besproken

worden, zijn in deze volgorde gebracht:

1. tara (§ 20).

2. a- (§ 21).

3. ma'a-, na'a-, ia'a-, i'a-, ina-, (§ 22).

4. ma'i-, na'i-, pa'i—ana, pina'i—ana (§ 23).

.5. ma pa-, na pa-, map pa-, iapa-, pinapa-, papa- (§ 24).

6. mapa'a-, napa'a-, iapa'a-, pa'a- (§ 25).

7. ma- I, na-, pa-, pi na- (§ 26, 27).

8. ma- II, na-, a- (§ 28, 29).

9. ma—ana, maiigka— ana, mi- (§ 30, 31).

10. inata-, nata- (§ 32).

11. ma III, na-, pa-, ipa- (§ 33— 35).

12. i-, ipa-, iapa-, ia'a- (§ 36).

13. oem- (§ 37—39).

14. -in- (§ 40—42),

15. -al- (§ 43).

16. -ana (§ 44— 50 j.

17. -i, -e (§ 51).

Het aantal voorvoegsels moet in eene Filippijnsche taal als het Talaoetsch

wel veel grooter zijn dan het hier opgegeven getal. Volledig kunnen ze dus
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hier niet worden behandeld. Trouwens, om alle voorvoegsels, ook de verouderde,

te leeren kennen, is langdurige oefening in liet spreken der taal noodig.

Hoe meer men naar liet Zuiden gaat, hoe minder groot het aantal affixen

wordt bij de talen van Noord- en Midden-Celebes. Het Mongondousch staat in

rijkdom van affixen reeds bij de Minahassische talen ten achter, het Goron-

taleesch en het Boeolsch nog meer ; de Tominische en de Toradja'sche talen

hebben er nog weer minder dan 't Gorontaleesch en het verschil tusschen het

Boegineesch en de Filippijnsche talen is ten opzichte van het aantal affixen

reeds zeer groot. De infixen ziet men het eerst verdwijnen en daarna in som-

mige talen (bv. in de Tominische en in de Toradja'sche talen) ook een deel

der suffixen. Daar ook het aantal prefixen afneemt, ziet men aan die welke in

gebruik zijn gebleven uitgebreidere functies opgedragen dan, in de talen die

over meer pre- en suffixen beschikken.

De voorvoegsels die met n beginnen zijn niet afzonderlijk behandeld,

omdat zij zijn ontstaan door afknotting van langere vormen, n.1. de overeen-

komstige vormen met m beginnende, met het invoegsel -in- samengesteld. Zij

treden echter in de huidige taal als afzonderlijke voorvoegsels, naast de overeen-

komstige met m op. Daarom zijn ze niet bij het invoegsel -in-, maar nevens

de m- vormen behandeld.

De samengestelde voorvoegsels zijn besproken onder dat voorvoegsel dat

voor de beteekenis van den geheelen vorm het meeste gewicht heeft.

In de eerste plaats komst ter sprake

§ 20. Het voorvoegsel tara.

Dit prefix, Sang. taha- (Sprkk. bl. 75), Tontemb. ta- (Hfdst, Tt, bl. 120),

een enkelen keer ook tar-, Tomboel. taha-, talen der Filippijnen taga-, tag-,

Toradj. talen tali-, vormt woorden die beduiden: iemand die de handeling door

het grondwoord aangeduid, dikwijls of gewoonlijk verricht, of die met de zaak door

't grondwoord aangeduid zich geregeld of dikwijls bezig houdt. Voorbeelden zijn

:

tarata'o „dief", stam ta'o (Sang. Bar. tak o, Tag. Bis. takaoe)

„stelen", Sang. taha tak o „dief".

tarawanta „toovenaar", st. banta „tooveren".

tarasa/ainga „danser", st. sa^ainga, Sang. sa/ai „dansen".

taraoendama „geneesheer", st. o en dam a „geneesmiddel", Sang.

o e n d a n g, Minah. t. o e n d a m.

tarawaila „landbouwer", st. baila, Sang. ba el e „akker".

Evenals in het Sang. worden verwantschapsnamen met dit voorvoegsel

samengesteld. De aldus gevormde woorden worden als bepaling toegevoegd aan
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een substantief of een pers. voorn, woord en hebben dan de beteekenis:

„staande in de betrekking van -- tot degenen die door het bepaalde woord

worden aangeduid". De verhouding behoeft niet over en weer gelijk te zijn
;

waar zij ongelijk is, wordt door het grondwoord der samenstelling met tara-

sleehts de eene helft der onderlinge betrekking aangeduid, maar dit is voldoende

om daaruit de andere helft te begrijpen. Voorbeelden

:

iami t ar o e ar i (voor taratoeari) „wij (ouderen) met onze jongere

broeders of zusters".

i mangitooe taria'anga „zij (jongeren) met hunne oudere broeders

of zusters".

i taroea tarana'a „zij beiden, moeder en kind" (woordelijk: zij beiden

twee, met het kind er bij geteld).

tiwatoe ndoea tarana'a „ eene prauw voor één persoon met een

kind" (woordelijk: voor twee, samengeteld met het kind).

In de Toradja'sche talen wordt in deze beteekenis het voorvoegsel t a 1 i-

gebruikt, bv. Napoesch taliana "„(moeder of vader) met kind", Parig. ntali-

sampesoewoe „broeder-, zusterpaar, gebroeders, gezusters", akoe ntali-

ndjamboko ,,ik met mijne vrouw", rodoea ntaliwega „vriendenpaar"; in

het Bar. komt tali zelfs als zelfstandig woord voor, met het infix -im-, in

de beteekenis: „gepaard, aan paren", bv. motakie ntimali „aan weerszijden

armen hebbend", mojokoe ntimali „aan eiken arm een armband dragend",

wo'o ntimali „met een kop aan elk der uiteinden" (eene slangensoort),

motalibonde „elk aan ééne zijde (der grens) akkeren". Deze vorm tali-

van het voorvoegsel komt het meest overeen met t a h i-, t a h o e- van het Sa-,

ngireesch, dat op bl. 132 en 133 van de Sprkk. is besproken. De beteekenis

van dit tahi-, tahoe- doet niet terstond aan het hier behandelde tara-

taha-, taga- denken. Toch is de samenhang niet twijfelachtig, waar men bv.

in het Bar. ook vindt taliwanoea „huisheer, huisbewoner, landzaat", eene

beteekenis die overeenkomt met eene van t a r a- die thans zal worden bespro-

ken, n.1. die van „bewoner van".

Het woord taranoesa „eiland", Sang. tahanoesa, zal wel oorspron-

kelijk „eilander, eilandbewoner" hebben beteekend, vgl. Tag. tagamainila

„bewoner van Manila", tagalog (voor taga-alog) „bewoner van 't bene-

denland", Tont. tambenang „iemand die graag naar Menado (Wenang)

gaat". De stam beteekent reeds „eiland", n.1. in 't Jav., vgl. ook Maleg. noesi

en Tal. Nanoesa, benaming eener eilandengroep ten N. O. der Talaoet-eilanden.

Met t a h a- is samengesteld taha/oanga, in het Tal. de gewone be-

naming voor „zee", terwijl het Sang. tagha/oang eene Sas ah ara- (ver-
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bloemde) uitdrukking is voor sasi' (Mal. tasik, enz.). Dit zal het oorspronkelijk

in het Tal. ook wel zijn geweest, maar het is begrijpelijk dat een volk, 't welk

zijn levensonderhoud voornamelijk op zee zoekt, de zee niet meer bij haren

eigenlijken naam noemt. De stam loang beteekent „ruim, wijd" (Tal. ma/o-

anga, Sang. maloang). In tahaloanga heeft het voorvoegsel taha- de

beteekenis „liefhebber van, waar gaarne is wat het grondwoord aanduidt",

zoodat de woordelijke vertaling luidt: „liefhebber van de ruimte, waar ruimte

te vinden is", vgl. onze uitdrukking „het ruime sop".

Den vorm taroe- van dit voorvoegsel vind ik in.de uitdrukking tata-

roenalangana „spelenderwijs, niet in ernst, ijdellijk"; de stam van dit woord

is nalanga „speelgoed, speeltuig, tam dier dat men voor zijn vermaak houdt".

De reduplicatie met het achtervoegsel - a n a drukt uit „ de plaats waar iets

gewoonlijk geschiedt", of: „dat gene waaraan, waarop, waarvoor dat geschiedt."

Daar het w. w. m a t a r o e n a 1 a n g a beteekent „ een loopje met iemand nemen,

zijn spel met iemand drijven", zoo is tataro enalangana te vertalen met

„spelenderwijs er mede omgaande, ijdellijk gebruikende".

De vorm t a g h o e - van dit voorvoegsel is te vinden in t a g h o e / a-

ndima, eene soort gras, die dient om bij koorts het warme hoofd te verkoelen.

De stam landima, Sang. 1 en ding, beteekent „koel, koud", taghoe/a-

n d im a, Sang. tahoe/ënding, taghoe^ending „ verkoelingsmiddel, genees-,

toovermiddel''. De woordelijke vertaling is „liefhebber van koelte, waar

gaarne koelte is". Zie Sang. Sprkk. bl. 132 en het hier beneden, in § 32

opgemerkte.

§ 21. Het voorvoegsel a.

Het Talaoetsche voorvoegsel a - is het in de Indonesische talen zoo veel-

vuldig gebruikte prefix ka-, dat zooals in § 9 is gezegd, de k heeft afgeworpen.

Het gebruik van a - in het Talaoetsch komt in hoofdzaak overeen met dat van

ka- in het Sangireesclv (Sprkk. bl. 80-86) en is het Tont. (Hfdst. Tt. bl.

93-126).

De algemeene beteekenis van ka- is: „geheel, volledig, niet meer wor-

dende, maar reeds zijnde wat het grondwoord aanduidt". Zeer dikwijls is ka-

weder te geven met ons voorvoegsel ge- in zijne perfectische zoowel als in

zijne verzamelende en eenheid-aanduidende beteekenis.

ka- staat als nominale vorm naast ma-. Daar de bijvoegelijke naam-

woorden in het Tal. het voorvoegsel ma- hebben, zoo zijn de adjectief-stammen

met a - de daarbij behoorende zelfstandige naamwoorden ; zij drukken den graad

of de mate uit van de eigenschap die door het grondwoord wordt aangeduid.
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Voorbeelden: mapia „goed, gezond, in orde", apia „mate van goedheid, ge-

zondheid, goedheid, gezondheid"; stam pia.

mawira „wit", st. bira; awira „witheid".

masoenge „koud, welvarend", st. soenge; asoenge ^koude, wel-

varen".

masomaka „gelukkig", st. s o ma ka; asomaka „geluk, voordeel".

malalaka „breed", st. lalaka; a/alaka „breedte".

m a t a g h o e / a n d i m a „ koud", st. taghoelandima; a t.a g h o e l a-

ndima „koude".

baghewa(la) „groot", st. gewa(la); aghewala „grootte".

In dit laatste voorbeeld wijkt de vorming van het bijv. n. w. eenigszins

af. Trouwens ook het Sang. gëgoewa' „groot", st. goewa', wijkt af van de

gewone vorming, zie Sprkk. bl. 68 en 224. Een voorvoegsel ba- heeft men in

baghewa niet te zoeken. De b (w) is hier ontstaan door dissimilatie, uit eene

oorspronkelijke g; baghewa is dus een geredupliceerde vorm. De dissimilatie

is ook waarschijnlijk in de hand gewerkt door de beteekenis van den geredu-

pliceerden vorm gaghewala „middel om groot te maken", synoniem met

sasalaka, zie § 15.

Met het zelfde voorvoegsel ma- als waarmede de adjectieven worden

gevormd, worden ook de intransitief-passieve vormen van de werkwoordstam-

men gemaakt. De Imperatief dezer intransitief- passieven wordt, . als nominale

vorm, eveneens met het voorvoegsel a- gemaakt, zooals bv. in het Sang.

(Sprkk. bl. 81, 213) en in het Tontemboansch (Hfdst. Tt. bl. 95-97). Zoo is

dus bv. van het bovenstaande masomaka, in de beteekenis „gelukkig zijn,

gelukkig worden", de Imperatief asomaka! „wees gelukkig". Andere voor-

beelden zijn:

a/aleote i'o „krijg gij een ongeluk", st. da Ie o „slecht, kwaad, onge-

lukkig", met reduplicatie gevormd van den stam 1 e o.

awoloë i'o „word duister", st. wol o (Tont. wola „blind"), z. v. a.

„sterf!"

awasoete i'o „kom aan uw eind".

atata'o „kom te stelen, raak aan 't stelen", Imper. van een vorm die

beneden, in § 28 is behandeld.

Ook het in § 54 genoemde apoeloewe „wil, gelieve", is een Impera-

tief met a- bij een vorm met ma- II, n. 1. van map o el o e, Sang. id. „willen,

genegen zijn."

Sommige vormen met a- worden in bizondere beteekenis gebruikt, bv.

adio'a „klein", eig. „kleinheid, geringheid", vgl. Sang. kadio'; anambo,



32

woordelijk „veelheid" ' (van nambo „veel"), evenals Sang. kagoewa' gebruikt

in de bet. „alle", bv. e, a nambo mangaana'oe sangkatooe „o alle gij

broeders en zusters
!"

Eene • collectieve beteekenis heeft ka- waar het dient tot vorming' van

maatwoorden uit substantieven. Voorafgegaan door een telwoord en het daarop

volgend lidwoord ng, hebben deze vormen de beteekenis van het geheel van

datgene wat door het grondwoord wordt voorgesteld, terwijl het telwoord

aanwijst hoeveel daarvan wordt genomen. De woordelijke beteekenis van

sangkatooe is „één manschap", pi ra ngkatooe „hoeveel man, hoeveel

manschap"? asan oe roea ngkatooe „vaartuig voor twee man".

De collectieve beteekenis komt nog duidelijker uit in uitdrukkingen als

doea sangkatoeranga, Sang. doea sangkatoehang „een jongere

broeder of zuster met een ouderen." In doea ngkatooe iskatooe eigen-

lijk een maatwoord, waarin ka- beteekent: „zooveel als, het bedrag van, de

grootte van" ; het is dus een abstractum dat het normale bedrag of den ge-

wonen omvang, de maat van één uit het geheel voorstelt. In doea sa-

ngkatoeranga is de beteekenis „twee die één (oudere)-broederschap vormen".

.Vgl. ook Sang. Sprkk. bl. 82 en Hfdst. Tt. bl. 58 en 116. Het Tont. gebruikt

den vorm nga-, die uit ngka- moet zijn ontstaan.

Ook de rangtelwoorden worden in het Tal. gevormd met a - en het suff.

3e pers. e. v„ bv. aroeane „de tweede", st. doea „twee", Sang. karoeane.

Het Tont. zegt alleen karoea (Hfdst. Tt. bl. 63). De achtervoeging van- ne

staat gelijk met het gebruik van het lidwoord karoeane = Mal. jang këdoea

„de twee". Woordelijk beteekent karoea „tweeheid, verzameling van twee";

de beteekenis „de twee" is ontstaan uit die van „het tweetal is vol". Een

Toradja geeft op de vraag „met hoevelen zijt gij ?" ten antwoord : k a p a p i t o e n j a

jakoe „de zevende ben ik", dus „wij zijn met ons zevenen", woordelijk : ik en

daarmee is het volle zeven", of men telt : i Anoe, i Anoe . . . , i Molend a

kapapitoenjamo „Dinges, Dinges, Mol end a, en daarmee is het

zeven", wat op hetzelfde meerkomt als: M. is de zevende"; zoo ook i Anoe,

i Anoe i Ban te, kapoesanja „Dinges, Dinges, . . . . Ban te en

nu is het uit" of Bante is de laatste."

Tot deze soort woorden moet ook worden gerekend a / a m o n a, Sang.

kalëmona „eerste, voorste"; het grondwoord is mona „voorsteven", waar-

schijnlijk samengesteld met ka-en een mfix-al.

Het voorvoegsel a- hebben ook de volgende woorden:

asoeanga „lijk", Sang. kasoeang, vgl. soeana, Sang. soeang, Bat.

soean, Gaj. soeon „planten, in den grond steken."
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aradamoka ,,de Morgenster" Sang. kadadëmahë, Bent. kara-

roema; van denzelfden stam dëmahë {Tal. damoka) liet Sang. ka rë ma-

heng „overmorgen". Waarschijnlijk beteekent dëmahë „morgenlicht", vgl.

Bar. rem e „zon, licht, dag."

ar ie, partikel van den Vetatief, Sang. kar ie'.

apoeringke „omdat" (-ke is een nadrukwijzer), Sang. poehineng,

beide van den stam p o e r i n g.

.arabi „gisteren", Sang. kahëbi, stam rabi, hëbi, Tag., Bis. gabi,

enz. „nacht"; het Tont. kaawi'i „gisteren" is van denzelfden stam en heeft

ook ka-. De tijdaanwijzende beteekenis die ka- hier heeft, komt voort uit

de perfectische ; de tijd is afgeloopen, vol, dus verleden. De vertaling is

dus „één nacht geleden". Vgl. Hfdst. Tt. bl. 98. Op bl. 143 der Sang.

Sprkk. zijn dus de vier eerste voorbeelden verkeerd geplaatst; kahëbi,

kadinga', kadëlo en kamageng zijn gevormd met het op bl. 80—85

behandelde k a-.

§ 22. Onder de met a samengestelde voorvoegsels is vooral ma'a-

merkwaardig. Het bestaat uit ma -(- a ; het Sang. en de overige Filippijn-

sche talen hebben maka-. Zie Sang. Sprkk. bl. 113— 117, Hfdst. Tt. bl.

107—113.

De beteekenis van dit voorvoegsel is in het algemeen : kunnen, kunnen

volbrengen, kunnen bereiken wat het grondwoord aanduidt.

De vorm met m a ' a- vóór den stam heeft, al naar het verband dit

aanwijst, de beteekenis van Praesens of van Futurum. Het Praeteritum wordt

gevormd door invoeging van -in- na de m, dus mina'a-. Van dezen vorm

wordt de voorste lettergreep afgeknot, zoodat er n a ' a- overblijft.

Van de Passieve vormen worden opgegeven

:

ia'a- (voor iaka-) „kan, zal kunnen worden ge— ".

ina- (voor kina-) „is, heeft kunnen worden ge
—

".

Vormen met voorgevoegd i'a- (voor ika-) zijn er twee door mij aan-

getroffen, beide met ontkenning gebruikt.

De vormen met a

—

ana (voor ka—an) en ina— ana (voor kina—

an) hebben eveneens potentieele beteekenis, doch daaraan is nog toegevoegd

de plaatsaanduidende kracht van -ana, welke de vormen met ia'a- en

ina- niet hebben. Zij zijn daarom bij de bespreking van het suffix -a n

a

behandeld.

De verschillende nuancen der potentieele beteekenis van nia'a- leert

men kennen uit de volgende voorbeelden

:

Verhandelingen, dl. LIX, lo st. 3
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ma'aworeta, st. boreta, Sang. bohe' l
)
„kan schrijven, zal kunnen

schrijven".

na'aworeta (voor : mina'aworeta) „ kon schrijven, heeft kunnen

schrijven".

ia'aworeta „kan geschreven worden", ia'aworeta isindi? „kan

hier geschreven worden?"

inaworeta „kon, heeft kunnen geschreven worden, staat reeds ge-

schreven".

ma'aranta „kan komen, zal kunnen komen".

ma'apoe'oela asoe „een hond kunnen slaan".

tawe ma'awali „niet kunnen koopen".

maa'ana, st. ana (Sang. kang, Minah. t. kan); de hamzah is in dit

woord versprongen ; men zegt niet m a ' a a n a, omdat men gevoelt dat deze vorm

niet uit ma en aana, maar uit ma'a en ana bestaat. De beteekenis is: „kan

eten, zal kunnen eten"; het Praet. is naa'ana „kon eten, heeft kunnen eten".

ia'apoe'oela „ kan, zal kunnen geslagen worden".

inapoe'oela „kon, heeft kunnen geslagen worden, heeft slaag gekregen".

ia'asameta „ kan, zal kunnen gevangen worden".

inasameta „kon gevangen worden, heeft kunnen gevangen worden,

is reeds gevangen".

Werkwoordstammen die de beteekenis hebben van: zoeken, streven, trachten

naar, beteekenen, met ma'a- samengesteld, dat zoeken, streven met goed gevolg

kunnen volbrengen, slagen in het zoeken, d. i. vinden, bereiken. Voorbeelden zijn:

ma'area'a „kan zoeken, zal kunnen zoeken met goed gevolg", d. i.

„zal vinden, vindt, verwerft, verkrijgt".

ma'ahomba „ vinden, verwerven, krijgen", ma'aliomba poesa'a

„eene erfenis krijgen".

Deze beteekenis van maka- is ook in het Tont. bekend, zie Hfdst. Tt.

bl. 107; daarbij sluit zich aan die van „bezitter, eigenaar van— ", zie t. a. p.

bl. 110. Ook in het Sangireesch komt deze beteekens van „slagen, bereiken,

vinden" voor; men vindt haar echter in de Sprkk. niet niet evenveel woorden ver-

meld. Zij had op bl. 115 moeten ingevoegd worden. Op bl. 327 der „Sangireesche

Teksten" (Raadsel No. 226), ook te vinden Bijdr. K. I. 1894, bl. 424, staat nog

vermeld: „Het voorvoegsel maka- wordt nog op eene bizondere wijze gebruikt,

verbonden met den naam van hetgeen een jager, visscher of zoeker wenscht te

1) Tal. boreta, Sang. bohe' is een bijvorm van b o heng, Sang. „houtskool", Tont. w oer ing,

Bar. woeri, Daj. boer ing, Form. o eg ing, Tag. Bis. oling, Mal. arang, Jav. arëng, Malag. ar i na.

Het Sang. Tal. woord voor „teekenen, schrijven" is dus van het woord voor „houtskool" afgeleid.



35

vangen of te vinden, in den zin van: liet nagejaagde verkrijgen, liet bedoelde voor^

werp machtig worden, als zijn buit thuisbrengen," bv. makawawi „een varken

buit maken", makapani' „een pani'- visch vangen," makakëmbo/eng „een

haai bemachtigen", makakina' „visch vangen". Deze beteekenis komt dus

zeer dicht bij die der Minahassische talen, van „hebben, bezitten".

Op bl. 109 der Hfdst. Tt. Sprkk. is vermeld dat maka- in het Tont.

wordt samengesteld met w.w. stammen die eene lichaamsverrichting uitdruk-

ken, om aan te duiden dat die verrichting eenigen tijd wordt volgehouden.

Van de op bl. 115 der Sang. Sprkk. genoemde voorbeelden makasilo „zien",

makaringihë „hooren", makasoempahi' „ontwaren", makahëngang
„begrijpen", makaimboe „ruiken", makakirala „herkennen" geldt

hetzelfde. Het Talaoetscb levert eveneens voorbeelden van zulke vormen in

ma'anaoenga „zich herinneren", st. naoenga „hart, gemoed, naden-

ken", ma'awoe/i „vergeten", ma 'a silo „zien, ontwaren", ma'aila/a

„herkennen''.

Inma'aadio'a en ma'anisa'a zijn twee voorbeelden gegeven van

ma'a- met de beteekenis „geheel en al", die ook aan het Tontemb. maka-

eigen is, zie Hfdst. Tt. bl. 109. De stammen dezer samenstellingen met ma'a-

zijn adio'a „klein" en nisa'a „mager". Of deze beteekenis gewoon is in

het Tal. en of zij ook bij werkwoordstanimen voorkomt kan ik niet zeggen.

Zie ook beneden, in § 71.

De beide voorbeelden van i ' a- die ik heb aangetroffen, zijn : t a i ' a s i 1 o

mata „niet te zien voor het oog" en ta i'arango naoenga „niet te meten

voor de gedachte".

In deze beide zinnen is het lidwoord n niet hoorbaar, door de m en

de n waarmede mata en naoenga beginnen.

Dit prefix i ' a- staat tot het bovengenoemde i a ' a- gelijk het intran-

sitief-passieve ma- (ma- II, § 28) staat tot ma'a-. Indien men van een passiel

van dit ma- kon spreken, dan zou men i'a- als passief nevens ma- II, ia'a-

als passief nevens ma'a- stellen. In de Sang. Sprkk. is op bl. 113., 114 ika-

als passief van m a k a- opgegeven. Naar den vorm zou i a ' a- passief moeten

zijn van maa'a-; het eerste zou dan voor i'a'a- (ikaka-), het tweede voor

m a
' a ' a- (makaka-) staan, maar vormen met maa'a- heb ik in het Tal.

niet aangetroffen. In het Sang. heeft makaka-, trouwens zeer begrijpelijk,

geen passief.

In het kort komt de zaak hierop neer: stammen die naar hunnen aard

intransitief zijn, hebben m a- II tot voorvoegsel van hunnen deelwoordsvorm,

maar maken hunne andere vormen van hun nomen verbale, d. i. de stam met het
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voorvoegsel a-. Zoo is dus i'a- het passief van ma- II, voorzoover men van

een passief van intransitieve vormen kan spreken en ia'a- dat van ma'a-.

Daar echter ma'a- in sommige gevallen synoniem is met m a- (zie Sang.

Sprkk. bl. 114), zoo is ook het verschil tusschen i'a- en ia'a- niet groot;

het eerste is meer intransitief, het tweede meer passief van beteekenis. Het

gebruik schijnt de vormen met i ' a- tot de ontkennende vormen te beperken,

„niet te — , niet - baar". De stam dango van i'arango is in 't Sang.

dango, Tonsea' dangan, Tont. rangan, Bar. djanga „span van de

hand"; ta i'arango „niet spanbaar, niet te omspannen, onmeetbaar, on-

peilbaar".

Met a- zijn ook samengesteld de prefixen pa'a- en mapa'a-, doch

deze kunnen beter bij het causaal-prefix pa- behandeld worden. Over de Im-

peratieven met pa'a-, zie § 53.

Met pa'a- zijn ook gevormd de Vermenigvuldigende Telwoorden, dus

pa'a sa „éénmaal", pa'aroea „tweemaal", van de stammen sa en doea.

Deze vormen zijn te beschouwen als de nomina verbalia van vormen met

m a ' a-, het prefix waarmede de Vermenigvuldigende Telwoorden worden ge-

vormd in het Tontemboansch (m a k a s a, makaroe a) en de overige Minahas-

sische talen (Hfdst. Tt. bl. 02). Ook het Tagalog en het Ibanag vormen de

Adverbia Numeralia met m a k a-, het Bisaja met n a k a-.

§ 23. Het voorvoegsel ma'i»,

Dit prefix heeft in de verwante talen den vorm maki- (Sang., Tonsea',

Tag., Ibn.), mëki- (Tont.), miki- (Tomb.), moki- (Mong.), meki- (Bar.)

Het Tal. m a ' i- staat dus voor mak i-.

De algemeene beteekenis van dit voorvoegsel is die van : uitgaan

op, zoeken te verkrijgen, vragen om, verzoeken om hetgeen het grondwoord

aanduidt.

De verschillende vormen der met m a ' i- samengestelde werkwoordstam-

men kan men uit de volgende voorbeelden leeren kennen. Voor het Sang.

maki- zie men Sprkk. bl. 123— 125, voor het Tontemb., Hfdst. Tt. bl.

165-168.

ia'oe ma'iworeta „ik verzoek te schrijven".

ana'a ma'iriwa soe inangene „ het kind verzoekt om op schoot

te worden genomen door zijne moeder".

na'iworeta „verzocht, heeft verzocht te schrijven", Praeteritum, van

het Praesens-Futurum ma'iworeta afgeleid, door invoeging van -in- na de

m, dus mina'iworeta, afgeknot tot na'iworeta.
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na'iwa/o , vroeg, heeft gevraagd", Praet. van ma'iwalo, afgeknot

uit mina'iwa/o. Het Sang. makiwa/o is afgeleid van ba lo „geluid, biz.

klopgeluid bij een sterfgeval, ook : inhoud van een bevel, eene opdracht, een

brief." De letterlijke beteekenis van makiwa/o is dus: „vragen om bericht,

zich laten verkondigen".

De passieve vormen hebben niet het voorvoegsel i- doch het achter-

voegsel -a n a, aangezien de vormen met m a ' i- niet direct overgankelijk zijn,

maar hun voorwerp in den Datief of in den Locatief (omschreven met het

voorzetsel soe) regeeren.

Voorbeelden zijn : pa'iworetana „ aan wien wordt gevraagd te schrij-

ven", i Toeanga pa'iworetan oe arana „ aan Mijnheer wordt verzocht

de namen te schrijven". In het Actief: „Mijnheer verzoeken om te schrijven",

ma'iworeta si Toeanga.

pina'iworetana „aan wien is verzocht te schrijven", ia' o e pina'-

iworetan itooe „mij is door hem verzocht te schrijven".

§ 24. Het voorvoegsel mapa=, mapa'a-.
Dit voorvoegsel is samengesteld uit m a- en p a-. De beteekenis van het

bestanddeel m a- is hier alleen het aanduiden van den actieven vorm, vandaar

dat in het Passief dit m a- door andere voorvoegsels wordt vervangen. Het

voorvoegsel p a- geeft causale beteekenis aan deze . vormen ; het maakt dus

causale of causatieve werkwoorden.

De vorm mapa'a- (Sang. mapaka- Sprkk. bl. 119, 120) heeft dezelfde

beteekenis als map a-, doch wordt voor intransitieve stammen gevoegd, die het

voorvoegsel ma- II hebben en dus hun nominalen vorm (nomen verbale) met

a- vormen.

Bij deze stammen wordt dus mapa- gevoegd voor den secundairen stam,

d. i. de stam met het voorvoegsel a-.

Voorbeelden van deze causatieve vormen volgen hier

:

mapa'ana, stam ana (Sang. kang, Minah. t. kan, enz.). Deze vorm

heeft, indien hij wordt gebruikt in tijdaanwijzenden zin, eene toekomstige

beteekenis en is dus te vertalen met „zal doen eten, zal te eten geven". Het

Praeteritum is

:

napa'ana „liet eten, heeft doen eten, beval te eten, heeft onderhou-

den, gevoed", verkort uit minapa'ana.

mappa'ana „bezig met eten te geven, doende eten, voedende, beveelt

te eten", Praesens bij mapa'ana, napa'ana. De Praesensvormen worden

in het Talaoetsch, evenals in het Sangireesch, Tagalog, Bisaja, Pampanga,
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gevormd door reduplicatie, zie beneden, in § 37. De geredupliceerde Praesens-

vorm wordt echter meestal verkort. Zoo wordt de met 't causatief voorvoegsel

gevormde stam pa'ana geredupliceerd tot papa'ana, met 't voorvoegsel m a-

gevormd tot m a p a p a ' a n a, doch door het verwaarloozen van de uitspraak der

redupliceerende lettergreep, verkort tot m a p p a ' a n a. Volgens den Heer Talens

is door deze spelling de uitspraak het beste weergegeven, wat er overigens

tegen het gebruik van dubbele consonanten moge zijn te zeggen.

Hieruit kan men opmaken, dat de redupliceerende lettergreep nog zeer

licht wordt uitgesproken, want (zegt de Heer Talens) „men hoort duidelijk twee

p 's ". Dit is alleen mogelijk, wanneer ook de eerste door een (desnoods bijna

onhoorbaren) klinker wordt hoorbaar gemaakt. Andere voorbeelden zijn nog:

mapaworeta „zal doen schrijven, zal bevelen te schrijven".

napaworeta „liet schrijven, deed schrijven, heeft bevolen te schrijven.

mappaworeta „laat schrijven, doet schrijven, beveelt te schrijven".

napawisara „heeft bevolen te spreken"; naparolota „heeft laten

bevelen, liet uitzenden".

De passieve vormen zijn:

iapa'ana „wordt bevolen te eten, wordt gevoed, wordt van eten voor-

zien". Een afzonderlijken vorm voor het Praesens tref ik in mijne gegevens

niet aan. Ongetwijfeld dient deze vorm ook als Futurum.

pinapa'ana „is bevolen te eten, is gevoed, werd van eten voorzien".

iapaworeta „wordt bevolen te schrijven, krijgt bevel tot schrijven",

ook Fut. „zal worden bevolen te schrijven".

pi napaworeta „is bevolen te schrijven, kreeg bevel tot schrijven".

In den Imperatief wordt het voorvoegsel m a- door p a- vervangen,

zoodat men dus een vorm met papa- krijgt.

Voorbeelden: papa'alangao oede asoe „laat dien hond zwemmen";

paparenoaa'o itooe „doe hem zich baden"; papararisit o e rario'a

„beveel de kinderen te staan"; papararado itooe „laat hem wachten";

papaola' oe wal e „laat een huis maken".

Van den vorm papararado zou men kunnen denken dat hij een

Praesens-vorm was; de stam rado is het Sang. hëdo „wachten". Ik durf echter

op grond van dezen éénen vorm niet vast te stellen dat ook de Imperatief een

Praesensvorm heeft, temeer omdat men een vorm papparado (voor p a p a-

parado) zou verwachten. Daarenboven wordt een stam als rado allicht ge-

redupliceerd, omdat het begrip „wachten" op zich zelf duratief is.

Stammen die eene transitieve beteekenis hebben en dus in het actief

van den causalen vorm twee objecten kunnen hebbeu, één dat de zaak aanduidt
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die het subject laat maken of verrichten en één dat den persoon aanduidt die

men de zaak laat maken of verrichten, regeeren deze beide objecten als direct

voorwerp in den accusatief, of zij hebben het object dat den persoon aanduidt

in den locatief en dat hetwelk de zaak aanduidt in den accusatief.

De locatief wordt met soe (si) omschreven (zie beneden, § 69): in de

vertaling kan hij met een instrumentalis worden weergegeven.

Deze beide begrippen vloeien hier ineen; immers hetgeen men bij

iemand bestelt of laat maken, wordt toch gewoonlijk ook door hem geleverd

of uitgevoerd. De laatste constructie is waarschijnlijk de meest gewone.

Voorbeelden zijn: papasaira'o ngkoea'e itooe „laat hem water put-

ten"; papa'ola' oe wale soe Sina „laat een huis maken bij (door)

den Chinees".

Het zakelijk object heeft in de voorbeelden die mij ten dienste staan

steeds het lidwoord o e of n, 't welk hier moet worden opgevat als een voor-

zetsel dat het object aanduidt. Vergelijk het boven, in § 18, over het lidwoord

gezegde. Dus mapaelegh oe toe /a da „een voorbeeld laten zien", mapa-

tarang oe /anggioeta (hetzelfde). 1

)

In het Passief wordt het zakelijk object onderwerp en komt het per-

soonlijk object steeds in den locatief-instrumentaal te staan. De causatieve

werkwoorden moeten dus in het Tal. doorgaans worden opgevat in de beteekenis

van facëre-fiëri, dus: bevelen, maken dat gedaan wordt in het. Actief en:

bevolen worden dat gedaan wordt in het Passief. Voorbeelden zijn: iapa-

woret i Toeanga si'o „ het wordt door Mijnheer bevolen geschreven te

worden bij (door) u"; iapapasan i Toeanga si amioe „ het wordt door

Mijnheer bevolen gedragen te worden door ulieden"; iapaapid i Toeanga
sia'oe „het wordt door Mijnheer bevolen gebracht te worden door mij";

pinapaola' itooe sia'oe „het is door hem bevolen gemaakt te worden bij

(door) mij"; pinapaworet i Toeanga soe Goeroe „het is door Mijn-

heer laten geschreven worden bij (door) den Onderwijzer"; pinapaola' itooe

soe tooemata waine „het is door hem bevolen gedaan te worden door

andere menschen".

Wanneer de causale vorm van een transitief werkwoord alleen met een

persoonsobject wordt gebruikt, dus feitelijk als causaal van een intransitief

werkwoord, dan wordt in het Tal. veelal de passieve vorm gebruikt en wordt

dus het persoonlijk object tot subject. Dus i'o iapaworet i Toeanga
„gij wordt door Mijnheer bevolen te schrijven". Werkwoorden die uit den aard

1) Deze twee zinnen zijn genomen uit een bezweringsformulier, dat beneden in § 71 is medegedeeld.

De stijl van dit formulier kenmerkt zich. door parallellsme.
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hunner beteekenis intransitief zijn, hebben natuurlijk dezelfde constructie, bv.

i'o ipararado i Toeanga „gij. wordt door Mijnheer bevolen te wachten";

dario'a iapararisit i Goeroe „de kinderen .worden door den Onderwijzer

gelast te staan"; ia'oe pinapa'amat itooe „ik ben door hem bevolen

te loopen". Gebruikt men den actieven vorm, dan wordt het persoonlijk object

met het lidwoond o e of n geconstrueerd, dus i Goeroe mapararisit oe

rario'a „de Onderwijzer laat de kinderen staan".

§ 25. Het voorvoegsel mapa'a- is, zooals reeds boven, is medegedeeld,

de causale vorm van de met het prefix ma- II samengestelde woorden. Het

is niets anders dan het causale m a p a-, samengesteld met het nomen verbale

der intransitief-passieve vormen. Het zijn vooral de adjectieven die op deze

wijze hunne causatieven vormen, daar het bijv. naamwoord in het Tal. met

het prefix ma- II wordt gevormd. Voorbeelden volgen hier:

mapa'awontoga „vervloeken", caus. van mawontoga „vervloekt",

van bontoga „vloek".

mapa'aaoeta „kort maken", caus. van maaoeta „kort".

iapa'aaoeta „ zal kort gemaakt worden", Passief.

iapa'asipita „zal smal, nauw gemaakt worden", caus. van ma si-

pi ta „nauw, smal".

pa'anaoengawe i'o „denk gij er om, gedenk", van manaoenga
„gedachtig", st. naoenga „hart, gemoed, gedachte".

pa'apia „pas op, doe het goed, doe uw best", causatief van map ia

„goed". Deze beide voorbeelden zijn Imperatieven.

mapa'aoeras oe aio misa „den Zondag heiligen", van maoe-

rasa „gereinigd, schoon, rein, heilig".

§ 26. Het voorvoegsel ma- I, het actief-tr^nsitieve ma-, gevoegd

vóór den Intensieven vorm.

Het voorvoegsel m a- I, dat o. a. een bestanddeel is van het reeds boven

behandelde mapa- en mapa'a-, is in het Tal., met het infix -o e m-, het

teeken van den actieven vorm. De daarmede gevormde praedicaten zijn wel

geen werkwoorden in den eigenlijken zin, daar zij elk spoor van persoons-

aanduiding missen en dus, op zich zelf genomen, praedicaten zijn zonder on-

derwerp, maar zij vervullen toch, met hun onderwerp samengenomen, geheel

de rol van werkwoorden en onderscheiden, door den vorm van hun voor-

voegsel, tijd, geslacht en wijs. Daarom kunnen zij voor het gemak actieve

werkwoordsvormen of deelwoorden worden genoemd.

Het prefix m a- dat deze actieve werkwoorden vormt, is hier aangeduid
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met ma- I, in onderscheiding van het intransitief-passieve voorvoegsel ma-,

dat met ma- II is onderscheiden en beneden, in $ 28 is behandeld en het

actief-intransitieve ma- III, zie § 35.

Het voorvoegsel ma- I wordt verbonden niet den intensieven vorm dero

werkwoordstmnmen tot liet vormen van actief'-transitieve werkwoorden en beant-

woordt in het Sangireesch zoowel aan ma- als aan me- vóór intensieve stam-

men. Zie Sang. Sprkk. bl. 88 vlgg.

$ 20. Aan de bespreking van ra a- I kan dus die der Intensieve

Vormen voorafgaan. Deze naam wordt hier gegeven aan die vormen van

stamwoorden, bij welke de oorspronkelijke beginner door den nasaal van zijn

geslacht is vervangen. Deze .intensieve vormen worden in het Tal., wanneer zij

• werkwoordstammen zijn, de grondwoorden voor actief'-transitieve werkwoorden

met het voorvoegsel m a- I.

Of' er in het Talaoetsch ook naamwoorden van intensieven vorm voor-

komen, kan ik. met mijne gegevens niet uitmaken.

Een woord als malelanga „zwavel" te verklaren voor een intensieven

vorm naast Jav. w a 1 i r a n g, Mak. balirang is wellicht gewaagd. In het Sang.

kan mawoe „heer" (dat ook in het Tal. voorkomt) een intensieve vorm zijn

van bawoe „vrouwe". De voorhanden stof geeft alleen intensieve werkwoord-

stammen ; wij hebben ons dus tot deze te beperken l
).

De vorming der Intensieven is in het Talaoetsch niet anders . dan in de

verwante talen. Het naast staat natuurlijk het Sangireesch. In deze taal zijn

de intensieve vormen van stammen die met hamzah (in het schrift dus met

een klinker) en k aanvangen gevormd met ng, die de beginners hamzah en

k heeft vervangen. Bij de stammen die met b en p beginnen worden deze

beginners door m verdrongen ; bij die welke met s en t beginnen komt daar-

voor n in de plaats. Stammen die met d en 'g beginnen prenasaleeren deze

beginners. Stammen die met h, 1, m, n, ng beginnen vormen uit den aard der

zaak geene intensieven, daar deze beginners zich niet laten prenasaleeren. Voor-

beelden vindt men in de Sang. Sprkk. op bl. 88— 90.

In het Tal. is de begin -k afgevallen; de stammen die in deze taal

vroeger met k begonnen, beginnen thans met hamzah. Daar de geprenasaleerde

k echter wel bestaat, zoo is het niet mogelijk met volkomen zekerheid uit te

maken of men, bv. bij een vorm als mangandonga „touw draaien"

(Sang. kandon g. Tont. k e n d o n g) te doen heeft met den intensieven vorm

1) Over de Intensieve vormen in het Tontemboansch, zie Hfdst. Tt. bl. fi9, over de Intensieve vor-

men in het algemeen, zie Verslagen en Mededeelingen der Kon. Academie van Wetenschappen, Afdeeling

Letterkunde, 4e Rks, IXe Deel, bl. 319—338.
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van kandonga dan wel van andonga. Het eerste is het meest waarschijn-

lijk, daar de afwerping der begin -k wel jonger zal zijn dan de vorming der

intensieven. Van groot belang is intusschen deze kwestie niet. Indien een vorm

als mangkandong heeft bestaan in het Tal., dan is de k verdwenen om

den dreunenden klank der nasaal geheel in de plaats te stellen van den oor-

spronkelijken beginner, die door zijn explosief karakter (als tenuis) de voor-

gevoegde nasaal belette door te klinken. Het verdwijnen der k is, als eigenaar-

digheid van het Tal. van jongeren datum. De k van mangkandong is dus

vroeger en om een andere reden, weggevallen dan die van kandonga.

D<! b en de p worden door de m verdrongen, de s en de t door n,

evenals in het Sangireesch. Andere verwante talen geven slechts schaarsche

voorbeelden van het verdwijnen der mediae, omdat deze zich meestal in haren-

geprenasaleerden vorm kunnen handhaven, daar zij het doorklinken der nasaal

minder sterk in den weg staan dan de tenuis. In het Sang. en Tal. is echter

de uitspraak der begin b wellicht iets harder dan in de verwante talen, daar

deze klank steeds als beginner optreedt voor de w.

In vele verwante talen wordt de s door nj vervangen. Het Tal. bezit

echter dezen klank niet, zoomin als eenige Filippijnsche taal, want met de

Tont. nj behoeft hier geen rekening te worden gehouden. 1
).

Van de verdwijning van d en g heb ik geen voorbeelden gevonden.

Evenals in het Sang. worden deze beginners geprenasaleerd in den intensieven

vorm en blijven zich in dezen toestand handhaven. Het voorvoegsel is in dit

geval in het Sang. me-; het Tal. kan echter zulk een onderscheiding niet

maken, daar het den klank e niet bezit.

Stammen die met 1, m, n, ng aanvangen vormen in het Tal. evenmin

intensieven als in het Sang. De h als beginner komt in echt Talaoetsche woor-

den niet voor.

Thans volgen de voorbeelden. Zij zijn alle voorzien van voorvoegsels,

om geen vormen op te geven die alleen theoretische waarde hebben.

Stammen beginnende met hamzah (in het schrift met een klinker):

mangawita, stam awita, Sang. awi' „in een boom naar de vruch-

ten klimmen".

manga/apa, stam a/apa, Sang. a/a, Jav. Tont. alap „halen".

mangaloep a, st. aloepa, Sang. ëloe' „slikken".

man ga doe, st. ad o e, Sang. ëdoe „spuwen".

mangoembele, st. oembele, Sang id. „vasthouden".

1) Zie Hfdst. Tt. bl. 40.
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mangoetepana, st. oetepana „kuchen".

mangaloembiwi, st. a/oembiwi „een scheeven mond trekken".

mangi'i, st. i'i, Sang. kiki „steken, pijn doen".

mangangkanga, st. angkanga, Mak. kangkang (herhaling van

den stam kang) „de beweging van krabben maken".

mango'a, st. o ' a, Sang. koka „stompen".

mangiolaba, st. iolaba, Sang. kiolabë „gapen".

manga/ata, st. a/ata, Bar. kara „krabben, schrappen".

Stammen beginnende met b, p

:

mamoeni, st. boeni „iets verbergen".

mamali, st. bali, Sang. bëli, „koopen".

mamoer a, st. boera „ wrijven, strijken".

mamoereanga, st. boerea n ga „hard en boos toespreken".

mamate, st. bate „de hand opsteken".

mamanoela, st. banoela „met de vuist slaan".

mamintila, st. bint.ila, Sang. binti', Tag. binti „kuitschoppen".

mamoesata, st. boesata, Sang. boe sa' „'t hoofd afsnijden".

mamoenda/a, st. poenda/a, Sang. poendale „roeien".

mamoe'oela, st. poe'oela, Mal. poekoel „slaan".

m a m a s a n a, st. p a s a n a, Sang. p a s a a n g, Tons. p ë s a a n, Tomb.

pasa'an, Bar. pasa'a „op den schouder dragen".

mamilita, st. pilita, Sang. pili' „hakken".

mamauta'a, st. p a n t a ' a „ steken".

mamangkila, st. pangkila, Tons. pangkid „haken".

mamoelai, st. p o e / a i „ zitten met opgetrokken knieën.

mamate, st. pa te, Sang. enz. id. „dooden".

mamero, st. pero, Tont. id., Sang. peroe „met de vlakke hand slaan".

mamadoema, st. p a d o e m a, Mal. padam- „ uitdooven".

Stammen beginnende met s, t:

manaboe, st. saboe, Sang. sëboe, Bis. soboe, Bent. sowoe,

Tomb. sëwoe „blusschen".

maninaoeta, st. sinaoeta, Tont. si na' o e „vermanen".

manawoeka, st. sawoeka, Sang, sawoehë, Tont. sawoer „zaaien".

manaripo, st. s a r
i
p o „ aanraken".

manaida, st. saida, Sang. saedë „water scheppen".

m a n a g h e n g g e 1 a, st. s a g h e n g g e 1 a „ aan een band over den schou-

der dragen".

mana'o, st. ta'o, Sang. Bar. tako, Tag. takaoe „stelen".
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maningara, st. tingara, Sang. Bar. id. „naar boven kijken".

manogota, st. togota „aanreiken".

manoentoenga, st. toentoenga „gooien".

mana'apa, st. ta'apa „de vlakke hand leggen op".

maningkoeloe, st. tingkoe/oe, Sang. id. „op den rug dragen".

manataka, st. tataka, Sang. tëta' „beginnen".

Stammen beginnende met d, g :

mandodola, st. dodola „zuigen".

mandangoe, st. dangoe, Sang. dëngoe „liefhebben".

man den o, st. deno, Sang. deno', Tont. rano, Mal. danaoe „baden".

mandi'i, st. di'i, Tag. dikit, Bent. diki „vuur aansteken".

mandadoea, st. dadoea „weven".

mand oio ta, st. dolota, Sang. dolohë „bevelen, uitzenden".

mandapa, st. d a p a, Sang. d ë p a, Tag. d
i
p a, Jav. Mal. d ë p

a

„meten, vademen".

mapangginaoe- „in herinnering brengen", een causatieve vorm met

het voorvoegsel mapa- (§ 24) gevormd van den stam ginaoe, vgl. ginawo,

Bar. Bobongko'sch „hart, gemoed, binnenste". Bij gebrek aan een ander voor-

beeld is dit gekozen.

Voorbeelden van andere vormen van den intensieven stam zijn

:

ta'oe pinamali „het is door mij er voor gekocht", st. bali „koo-

pen", intensieve vorm mali.

pinango'a „het is er mede gestompt", st. o'a, intens, vorm ngo'a.

ta'oe ipamanoela sitooe „ waarmede ik hem (locatief, dus : op

hem) zal slaan", st. banoela, intens, manoela.

mammangkila „ bezig met haken", voor mamamangkila, Prae-

sensvorm (zie § 24 en 57) van mangkilaj intensieve vorm van den stam

pangkila „haken".

pangoembele lima nToeanga „ neem Mijnheers hand", Imperatief

van ngoembele, intensieve vorm van oembele „nemen".

wotonge paelegha, e ar ie pamita „ge moogt er naar kijken,

maar raak het niet aan"; pamita, Imperatief van mita, intensieve vormvan

pita „aanraken, aanvatten".

pinamore'oe „ door mij gebruikt om er mede te schrijven", Praet. Pass.

van more' intens, vorm van bore' of boreta, Sang. bob. e', „schrijven".

pinamoret itooe „door hem gebruikt om er mede te schrijven",

van denzelfden stam.
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De beteekenis der Intensieve vormen is oorspronkelijk eene versterkte

beteekenis van het stamwoord. Waar nog regelmatig' intensieve en niet-inten-

sieve vormen naast elkaar staan, zooals dit bv. in het Tontemboanseh het ere-

val is, laat zich de beteekenis der Intensieven gemakkelijk bepalen. In het Tal.

is dit echter over het algemeen niet het geval, evenmin als in het Sangireesch.

Toch zijn er in het Sang. nog talrijke voorbeelden te geven, waaruit blijkt dat

de intensieve stam in transitieve beteekenis wordt gebruikt naast den niet in-

tensieven. Zie bv. op bl. 98 der Sprkk. Of er van het Tal. evenveel zulke

voorbeelden zijn te geven, is mij niet bekend. Alleen vind ik oemawita

(stam awita, Sang. awi') „in een boom klimmen" en mangawita (van

den intensieven stam ngawita) „in een boom klimmen om er de vruchten

uit te halen", dus „boomvruchten klimmen", in het Tal. een transitief begrip.

Het Sang. maakt hetzelfde onderscheid tusschen mawi' en mangawi'.

In ieder geval is het niet gewaagd om het meerendeel der vormen die

van intensieve stammen zijn gemaakt voor transitief te houden, altijd voor

zoover zij actief zijn. Dat de intensieve vorm tot het Actief zou zijn beperkt,

is voor de Filippijnsche talen althans eene onhoudbare meening.

§ 27. Na deze uitweiding over den intensieven vorm der verbaal-stam-

men kan verder het actief-transitieve voorvoegsel ma- worden besproken.

De vormen met m a- van den intensieven stam hebben de beteekenis

van Futurum. Zoo beteekent dus:

ia'oe mamali „ik zal koopen".

ia'oe mamasana „ik zal op den schouder dragen".

ia'oe manawoeka „ik zal zaaien".

ia'oe mana'o „ik zal stelen".

ia'oe mandeno „ik zal baden".

ia'oe manggoeresa „ik zal juichen".

De Praeterita dezer vormen zijn: namali, namasana, enz. Zie boven

§ 22 en beneden § 41 bij de behandeling van het infix -in-.

Het Praesens wordt gevormd van den intensieven stam, door redupli-

catie, doch deze vorm wordt verkort door het onderdrukken van den klinker

der redupliceerende lettergreep, die in het Tal. steeds a is. Zie het reeds boven

in § 24 gezegde. De Praesensvormen der bovenstaande Futura zijn dus

:

ia'oe mammali „ik koop, ben bezig te koopen", van bali, mali,

mamali, mamamali, mammali.

ia'oe mammasana „ik draag op den schouder".

ia'oe mannawoeka „ik zaai, ben aan 't zaaien".
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ia'oe manna'o „ik steel, ben bezig te stelen".

ia'oe mangngi'i „ik steek, ben aan 't steken".

De nog niet verkorte vormen bestaan ook nog in de levende taal en wel

in de beteekenis „gewoon zijnde te doen wat het grondwoord aanduidt". Deze

niet verkorte vormen zijn dus beroepsnamen, op dezelfde wijze gevormd van

den geredupliceerden stam als de beroepsnamen in het Sangireesch, zie Sprkk.

bl. 91. Zoo beteekent dus ia'oe mamamoreta „ik ben gewoon te schrijven,

ben schrijver van beroep", ia'oe mammoreta „ik schrijf, ben bezig te schrij-

ven", Het Sangireesch heeft dezen laatsten vorm nog verkort tot ma'moreta

(om het eens in Talaoetschen vorm te brengen) of zooals de vorm in het Sang.

luidt ma 'm oh e' (Tal. boreta = Sang. bohe'); dus: ia' mamamohe'
„ik ben schrijver", ia' ma'mohe' (voor mamamohe', mamm oh e', ma'-

mohe'), ik schrijf, ben schrijvende".

Van mandeno en manggoeresa geeft de Hr. Talens de Praesens-

vormen niet op, maar deze kunnen wel niet anders luiden dan mandareno

en manggagoeresa, welke vormen dan niet worden verkort.

De werkwoorden die gevormd worden met het prefix ma- vóór den

niet-intensieven stam, vormen hun Praesens evenzeer door verkorting van den

geredupliceerden stam, bv. maramisa „kneden, masseeren", Praesens: mar ra-

mi sa, verkort uit mararamisa dat, indien het afzonderlijk voorkomt,

„masseur, kneder" moet beteekenen.

De nominale vorm van het voorvoegsel m a- is p a-. Dit p a- is het

voorvoegsel van den Imperatief die dus van de bovengenoemde voorbeelden

luidt: pamali „koop", pamasana „draag op den schouder", pauawoeka

„zaai", pa na 'o „steel", pangi'i „steek", pand en o „baad", panggoe-

resa „juich". Zie verder over den Imperatief § 53.-

Verder is p a- het voorvoegsel van den nominalen vorm (nomen verbale,

secundaire stam) waarvan met het voorvoegsel i- (zie § 36) en met het ach-

tervoegsel -ana- passieve en locaal-passieve vormen worden gemaakt. Over de

locaal-passieve vormen zie § 44— 50.

Van de abstracta, gevormd van den geredupliceerden intensieven stam

met voorvoeging van p a-, die in het Sangireesch aanduiden den tijd en de

wijze waarop een handeling geschiedt (Sprkk. bl. 93) en dikwijls te vertalen

zijn met een abstractum dat de handeling zelve aanduidt, heb ik alleen het

voorbeeld pangangimana „geloof" (woordelijk: wijze waarop wordt geloofd),

van den stam imana (Sang. imang), mangimana (Sang. mangimang)

„gelooven". Dit woord is in de talen der Filippijnsche groep ingeburgerd (Tont.

eman, Mong. i man); het is echter aan het Mal. imam ontleend, dat weder het Ar.
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iman is. Van dezelfde vorming met het voorvoegsel ma- III, dat het Sang.

me- is, heb ik meer voorbeelden, waaruit men mag opmaken dat de vormen

met pa- van den geredupliceerden intensieven stam gemaakt volstrekt niet

zoo zeldzaam zijn als dit ééne voorbeeld zou doen vermoeden.

§ 28. Het voorvoegsel ma= II is het intransitief-passieve ma-, ge-

voegd voor den zuiveren stam.

Dit voorvoegsel, dat ook in het Sangiréesch en in een groot aantal an-

dere Indonesische talen voorkomt, heeft in het Tal. dezelfde accidenteele betee-

kenis als in het Sangiréesch. Men zie de Sprkk. op bl. 104—110 en voor het

Tontemboansch, Hfdst. Tt. bl. 86— 89. De beteekenis is „zonder opzet of eigen

toedoen geraken in den toestand door het grondwoord aangeduid".

Dit geldt van de stammen die eene werkwoordelijke beteekenis bebben

of kunnen hebben.

Het Praeteritum dezer vormen wordt gemaakt door voorvoeging van

na-, welk prefix hier eene afknotting is van mina-, d. i. ma- met het

infix -i n-.

Voorbeelden van het praefix m a- zijn

:

maworcta „zal toevallig geschreven worden".

mawa'a .zal komen te breken".
»

De Praeterita van deze vormen luiden dus

:

naworeta „is toevallig geschreven".

nawa'a „is komen te breken, is kapot gegaan".

De eenvoudige vorm maworeta, mawa'a, die dus de beteekenis heeft

van een Futurum, wordt gebruikt in waarschuwenden zin, met de beteekenis:

„pas op, dat niet geschiede wat het grondwoord aanduidt". Zoo zijn dus: ma-

woreta en mawa'a 'te vertalen met: „pas op, dat niet geschreven worde,

pas op, dat niet breke". De spreker roept dus den aangesproken toe: „het zal

komen geschreven te worden!" „het zal komen te breken" (zoo ge niet oppast).

Andere voorbeelden zijn nog:

maten gge „het zal komen te vallen", d. i. „laat het niet vallen".

manawo „gij zult, hij zal komen te vallen", of: „pas op dat gij (hij)

niet valt".

mapadi „het zal komen door te breken", of : „laat het niet doorbreken".

mapesa „het zal stuk gaan", d. i. „laat het niet stuk gaan".

Hiernevens staan als Praesensvormen

:

maboreta „ wordt toevallig geschreven".

maba'a „komt te breken".
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Deze Praesensvormen staan geheel gelijk met den Sang. vorm m a ' a l a',

Praesens van liet Intrans. Passief van a/a'. Men kan maboreta beschouwen

als ontstaan uit mawaworeta, gevormd met de gewone Praesens-reduplicatie,

verkort tot mawworeta, maboreta.

De naamwoordelijke vorm der accidenteele vormen met het intransitief

passieve ma- wordt gevormd door het voorvoegsel a-. Boven, in § 21 zijn voor-

beelden gegeven van Imperatieven, dus nominale vormen, van intransitief-

passieve vormen met ma-. Zoo moet dus van maonoda „komen af te drijven",

de nominale vorm, dus ook de Imperatief, zijn: aonoda; van mariadi

„worden" (st. diadi, Tal. uitspraak van het Mal. djadi) ariadi.

Evenals de vorm met ma-, wordt ook de Imperatief met a- van den

geredupliceerden stam, dus in het Praesens, gebruikt in waarschuwenden zin,

dus atata'o „kom te stelen!" z. v. a. „steel eens, als ge kunt, als ge durft",

d. i. pas op, dat ge niet steelt.

Het voorvoegsel ma'a- (zie § 22) is ontstaan door de voorvoeging van

ma- II voor den nominalen vorm van een intr. passief; het in § 22 genoemde

i ' a- is dus ontstaan door voorvoeging van i- voor dien nominalen vorm.

§ 29. Aan de intransitief-passieve of accidenteele beteekenis van m a-

II voor verbaalstammen sluit zich aan die van hetzelfde m a- voor naamwoor-

delijke stammen, in 't bizonder van adjectiefstammen. Evenals in het Sangi-

reesch, worden thans in het Talaoetsch de adjectieven, in het algemeen gespro-

ken, met ma- gevormd. Zie hierover ook in § 59. Dat deze vorming geheel

dezelfde is als die der intransitief-passieven, blijkt vooreerst hieruit, dat ook

van de adjectieven, of liever bijvoegelijke predicaten, de nominale vorm met a-

wordt gemaakt; zie de voorbeelden in § 21. Vervolgens bewijzen eenige voor-

beelden van accidenteele werkwoordsvormen, die in beteekenis zeer dicht bij de

adjectieven staan, de gelijkheid van hunnen aard met dien der adjectieven. Het

is n. 1. waarschijnlijk dat de adjectieven vroeger alle stamwoorden waren, zoo-

als dat nog in het Tontemboansch het geval is en dat de vorm met ma-,

evenals in laatstgenoemde taal, oorspronkelijk beteekent „worden wat het grond-

woord aanduidt". Indien dus maraloema „diep", evenals thans nog het Tont.

mararëm oorspronkelijk heeft beteekend „diep worden", dan staat de betee-

kenis van m a- in dit bijv. naamwoord geheel gelijk met die van m a- in m a-

toetoenga „komen te verbranden, in brand geraken", waarvan het Praeteri-

tum, natoetoenga „is in brand geraakt, is komen te verbranden, verbrand"

zoo goed als niet van een adjectief verschilt. Vandaar dat voor .rijp" in de

Woordenlijst wordt opgegeven na/aha, voor „ zegevierend" n a o e n t o e n g a
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(van het Mal. oen toe ng „geluk"), voor „kapot" nawasoeta, welke vormen

letterlijk beteekenen „is rijp geworden, heeft geluk gehad, is stuk gegaan",

Praeterita dus van accidenteele vormen, die in hunne perfectische beteekenis

evenals adjectieven, een toestand, geen handeling aanduiden. Men vergelijke nog

mar in o, Sang. mihino, Mal. këna, Bis. himo, treffen, raken", nar in o

„heeft geraakt, is raak, raak", 2
).

Hier volgt eene lange lijst van voorbeelden, waardoor tevens een aantal

Talaoetsche adjectieven bekend worden.

mawira „wit", st. bira, Sang. mawira.

maito erna „zwart", st. itoema, Sang. mi t o eng.

maririka „geel", st. dirika, Sang. maririhë.

maeloma „blauw", st. el oma, Sang. melong.

matoghasa „vast", st. toghasa, Sang. matoghase.

maamisa „zoet", st. amisa, Tomb. amis.

mapakada „zilt", st. pakada, Sang. mapëhadë.

mapeta „bitter", st. peta, Mal. pait.

masaghada „ duur", st. s a g h a d a, Sang. masaghedë.

matiloeaka „goedkoop", st. tiloeaka.

maloenga „laug", st. loenga.

malanoe „langdurig", st. lanoe.

ma'aoe „kort", st. aoe.

masarawoeta „kortstondig", st. sarawoeta, Sang. masahawoe'.

matawa „dik, vet", st. tawa, Sang. matawa.

ma'apah „dik van stof", st. apa/a, Sang. makëpa/e.

matapela „ plat", st. t a p e 1 a.

mar a sa „mager", st. rasa, Sang. mahasa.

malangkasa „slank", Bare'e malangkati.

mara/oema „diep", st. daloema, Sang. m ara /o eng.

mawawo „ondiep", Tontemb. wawo.

matanggo „hoog".

m a t o e / i d a „ recht", st. t o e li d a, Sang. m a t o e / i d ë.

maro/o „scherp", st. d o I o, Bare'e malolo.

ma'ati „hard", st. ati, Sang. makëti'.

ma/ibolo „week", st. libolo.

1) Het Pavigisch, eene Toradja'sche taal, welke eveneens het Praeteritum van de vormen die een met

m beginnend prefix hebben, vormt met eene n op de plaats dezer m, maakt al zijne adjectieven met na-,

b.v. naboero ,.blind", naboeke „vol", nab oa ,.ledig", woordelijk : „is blind, vgl, ledig komen te worden",

zie Meded. Ned. Zendelinggenootschap, Deel XLII bl. 543.

Verhandelingen Bat. Gen. LIX, lo st. 4
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m a s i o m e „ week", st. s i o 111 e, Sang. m a / o m e.

masalinganga „waren", st. sa/in gang a.

masoenge „kond", st. soenge.

ma/imboeloena „rond", st. limbo el o en a, Sang. ma/imbolong.

maralata „breed", st. dalata.

marita'a „smal", st. dita'a.

maripoe „nauw", st. dipoe.

maloanga „ ruim", st. 1 o a n g a, Sang. m a / o a n g.

mam ara „droog", st. mara, Bare'e mara.

masaboe „nat", st. saboe, Sang. s eb olie.

map ia „goed", st. pia, Sang. map ia.

map en e „vol", „st. pene, Sang. map ene',

marana „liclit" (niet zwaar).

ma /oeno e sa „hongerig", st. loenoesa, Sang. ma/oenoese.

ma /ai da „verzadigd", st. laida, Sang. ma/aedë.

marooe „dorstig", st. do o e, Sang. mar o o e.

mapalada „beet, samentrekkend", st. palada.

marani „nabij", st. dani.

maraoe „ver", st. daoe, Sang. mara o e.

m a / i g h a „ vlug", st. lig h a, Sang. m a / i g h a'.

matoeloenga „weinig", st. toeloenga.

map o el o e „wenschende, begeerig", st. po el o e, Sang. map oei o e.

ma/oe'ada „wakker", st. loe'ada, Sang. loekadë.

De beide laatste voorbeelden kunnen evengoed onder de intransitief-

passieve werkwoordsvormen als onder de adjectieven worden gerangscliikt.

§ 30. Van de vormen die met 't intransitief-passieve ma- als voor-

voegsel en het suffix -ana als achtervoegsel, in het Sangireesch optreden in

de functie van onzen comparatief (Sprkk. bl. 107—109) heb ik in het Tal.

twee voorbeelden, waarmede is bewezen dat ook deze vorming in het Tal.

voorkomt, in dezelfde beteekenis als in het Sangireesch. De voorbeelden

zijn: matoeloengana „minder", van den stam toeloenga, waarvan ma-

toeloenga „ weinig' ' en manamboana „ meer'
'
, van den stam n a m b

o

„veel", een stamwoord-adjectief. Van het gebruik in den zin heb ik geen voor-

beelden. De woordelijke beteekenis dezer beide comparatieven is op deze wijze

op te sporen: De vormen met a — ana (Sang. ka — ang, Minah. t. ka — au)

zijn, al wordt er
t
ook nog door invoeging van -in- een Praeteritum van ge-

maakt, in hun wezen perfectisch van beteekenis; zoo zijn dus an'amboana
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en atoeloéngana te vertalen met „waar veel, weinig is terecht gekomen,

met veel, weinig (er van) aangedaan". Nu kan men. de vormen met ma •— ana

beschouwen als Praesens-vormen van die met a — ana en dus manambo-

ana vertalen met „wordende met veelheid", m atoeloéngana „wordende

met weinigheid". Deze vormen worden in den zin aldus geconstrueerd, dat de

persoon of zaak die wordt vergeleken emphatisch voorop gaat en dat de vorm

met ma — a n gevolgd wordt door de persoon of zaak waarmede het onder-

werp wordt vergeleken, welke ook in dit geval wordt aangeduid door het

lidwoord n of o e.

Wanneer dus de l e persoon met den 2den wordt vergeleken, dan krijgt

men zinnen als deze: „ik, waar weinigheid wordt zijt gij", hetgeen de betee-

kenis heeft van „ik ben meer dan gij" en niet die van ,,gij zijt minder dan

ik". Zoo beteekent dus in de praktijk der taal m atoeloéngana „meer dan'

en manamboana „minder dan". Daar ik geen zinnen als voorbeelden kan

geven, moet ik verwijzen naar de voorbeelden op bl. 108 en 109 der Sangi-

reesche Spraakkunst en er tevens op wijzen dat de „comparatieven" daar

eenigszins anders zijn verklaard dan hier.

§ 31. Ter verklaring blijft nog over de vorm mangkaa/apana door

den Heer Talens vertaald met „telkens opnieuw weder gehaald (a/apa) wor-

dende", zooals bijv. een kind, dat niet meer bij een ander in huis wil blijven

en telkens wegloopt, zoodat het iederen keer op nieuw moet worden gehaald.

Het is dus wel zeker, dat deze vorm een meervoud der handeling uitdrukt. In

het Sang. is het voorvoegsel mëngka- (Sprkk. bv. 111) bekend als meervouds-

vormer der intransitief-passieven met het voorvoegsel ma- II, dus me-

ngkaa/a', mvd. van maa/a' „zal toevallig gehaald worden", mëngkatoe-

toeng „zullen in brand geraken", mvd. van matoetoeng „zal in brand

geraken." Deze vorm met mëngka- verschilt in geenen deele van dien met

m ë m p a- en m ë m p ë-, de meervoudsvormen der -o e m- en m e- actieven.

Zie Sang. Sprkk. bl. 110. Immers deze zijn evenzeer met hetzelfde prefix van den

nominalen vorm der w. w. met -oem- en me- gevormd als het meervoud der

intransitief-passieven.

Indien nu de vorm luidde mangkaa/apa, zoo zou hij eenvoudig als

meervoud van maalapa zijn op te vatten en te vertalen zijn met „dikwijls

komen gehaald te worden", of „velen komen gehaald te worden". Nu echter

de vorm ook nog het achtervoegsel -a n a heeft, moet hij worden beschouwd

als een meervoudsvorm gemaakt van den secundairen stam kaalapana „ kun-

nende gehaald worden" en vertaald worden als „dikwijls kunnende gehaald
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worden, met veelvuldig halen zijn getroffen". Het theoretisch enkelvoud hij

m a n g k a

a

l a p a n a is dus maalapana.

In de Sang. Sprkk. is op bl. 106 een voorvoegsel mi- genoemd, dat in

beteekenis met ma- II overeenkomt. Van dit mi- heb ik in het Tal. slechts

één voorbeeld, n.1. het reeds in § 15 genoemde mi al o -mi al o „dag aan dag,

dagelijks". Het Sang. heeft mëlo-mëlo, dat uit maëlo 3 kan zijn ontstaan.

Het Tal. mi al o kan beteekenen „dag worden, licht worden"; is dit juist, dan

is inderdaad mi- synoniem met ma-.

§ 32. Het voorvoegsel nata= of inata=.

Het is voornamelijk om zijne beteekenis, dat dit prefix hier onmiddellijk

na de accidenteele vormen wordt behandeld. Naar zijnen vorm zou het zoowel

bij het voorvoegsel a -, als bij het invoegsel -in- en bij het voorvoegsel t a-

kunnen besproken worden, daar het uit deze drie bestanddeelen is samengesteld.

Wat de beteekenis aangaat, werkwoordstammen van dit voorvoegsel voor-

zien, beduiden dat bij vergissing is gedaan wat het grondwoord uitdrukt. Van

daar ook dat deze vormen synoniem zijn met de Paeterita van samenstellingen

met het intransitief-passieve ma- en het naamwoord sa/a „fout, mis", het

Jav. Mal. Soend. salah, Mak. Boeg. Tag. Bar. sala, dat verbonden wordt

met den w.w. stam alsof het een voorvoegsel ware, zooals bv. ons „mis" in

„misverstaan", Mal. salah deug ar. De ' volgende voorbeelden zullen dit

duidelijk maken: ,

(i) n a t a a p i d a, syn. met n a s a l a a p i d a „is bij ongeluk, bij vergissing

gebracht of medegenomen", st. apida. De i is in dit en in de volgende voor-

beelden tusschen haken gezet, omdat zij in de uitspraak dikwijls wordt ver-

waarloosd, zooals dit b.v. in het Tont. ook het geval is, waar i- vóór een ander

prefix staat. Zie Hfdst. Tt. bl. 152. Verdere voorbeelden zijn:

(i) n a t a p o e ' o e 1 a, syn. met nasa/apoe'oela „bij vergissing ge-

slagen".

(i)nataanoe, „ „ nasa/aanoe, bij vergissing genomen."

(i)nataoemb el e, „ „ nasa/aoembele, bij vergissing vast-

gehouden".

(i)nataama ta, „ „ nasa/aamata, bij vergissing gegaan,

geloopen".

(i) n a t a b i s a r a, „ „ n a s a / a w i s a r a, bij vergissing gezegd

,

gesproken".

(i) n ataonggol a, „ „ nasa/ao n ggo 1 a, bij vergissing ge-

geven".
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(i)natadolota, syn. met nasaiadolota, bij vergissing uitge-

zonden".

,,, ,, linrpta „
nasa/aworeta, bij vergissing ge-

(1) n a t a o o i e u, » »

schreven".

,,„-,,:,„, „ nasalaaiana, „verkeerd zijn komen te

( 1 1 11 ti t a a 1 a il d, » »

zitten."

Voorbeelden van het gebruik dezer vormen in zinnen zijn

:

araposa i Maoerana inataapida sia'oo, „IL', hoed is bij onge-

lnk door mij medegenomen."

i Rarenta oe'aiana ta'oe natapoe'oela „Darenta is, terwijl hy

zat, bii ongeluk door mij geslagen."
_ _

laoeb i Larega ta'oe inataanoe „L.'s baadje is by vergissing

door mij gekaald."
_

.,

ata'a maloso ta'oe inataoembele, keet ijzer is door mij bij on-

geluk aangepakt."

Zooals blijkt uit de volgende voorbeelden, komen ook vormen voor die

behalve het voorvoegsel inata-, ook nog het achtervoegsel -ana hebben. Deze

hebben de beteekenis „waarop, waaraan bij ongeluk is geschied wat het stam-

woord aanduidt". Hiervan zijn de volgende zinnen voorbeelden:

meda ina taboretangkoe ntinta „de tafel werd bij ongeluk door

mü met inkt beschreven".

meda ta'oe inataworetan oe tin». ,de tafel is br, ongeluk door

mü met inkt beschreven".
.

m eda inataworetangkoe ngkapoeta „de tafel u door mu b,,

oimelnk met krijt beschreven".

meda inataboretan i Rarenta ntinta „de tafel werd b.j onge-

luk door Darenta met inkt beschreven".

In de vertaling dezer zinnen is het verschil tusschen inatabore tana

en inataworetana aangegeven als een verschil in tijd. De vorm natabo-

retana is n.1. duratief opgevat, de vorm inataworetana perfectisch, omdat,de

b waarschijnlijk is ontstaan door het uitvallen van eene a in den gereduphceerden

vorm inatawaworetana, dns: inata wworetana, inataboretana.

Wanneer men naast elkaar zet de zinnen: meda mataworeta-

,,„koe ngkapoeta „de tafel is door mij bij ongeluk met krijt beschreven" en

meda inawore tangkoe ngkapoeta „de tafel is door mij met krijt kunnen

beschreven worden", dan ziet men welke de kracht is van het voorvoegsel a-

•twelk de eene vorm meer heeft dan de andere. Beneden, in § 50, zal worden

duidelijk gemaakt, dat de vorm inaworetana bestaat uit den stam boreta
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met het voorvoegsel a- (= ka-), het invoegsel -in- en het achtervoegsel

-aria (-an), zoorlat de vorm overeenkomt met den Tont. vorm kina — an,

die op bl. 106 der Hfdst. Tt. is besproken.

Het voorvoegsel i n a t a- staat dus voor k i n a t a- en de vormen met

i n a t a — a n a staan voor vormen met k i n a t a — a n. Dat i n a t a- wordt af-

gekort tot n a t a, heeft, behalve de plaats der i (3e lettergreep vóór den hoofd-

toon), waarschijnlijk ook nog deze reden, dat men in n a t a- gevoelt het

Praeteritum van een (niet bestaanden) vorm met mata-, die dus voor mina ta-

zou staan. Immers de vormen met m a- II verschillen in beteekenis weinig van

de afleidingen met ka — a n en ook die met n a- komen die met kina — a

n

zeer nabij.

Er blijft dus nog over naar het prefix t a- te onderzoeken. De gelijk-

stelling met sala, den Heer Talens door zijn Talaoetschen leermeester aan de

hand gedaan, wijst er op dat wij hier hebben te doen met het voorvoegsel dat

in het Mal. ter-, in het Toba-Bataksch tar- luidt en in het algemeen de be-

teekenis heeft „toevallig, zonder iemands opzet, geraakt in den toestand dien

het grondwoord aanduidt." De vorm inataapida bestaat dus uit het grond-

woord apida (Sang. apide „tevens, met," vgl. ha pi' „vriend," tapi' „bij-

eenvoegen," Tag, Bis. apid „verbinden," Daj. gapi „nabij," Tont. rapi,

rapit\ het voorvoegsel ta-, het voorvoegsel a- (voor ka-) en het invoegsel

-in-. De normale vorm van inataapida is dus kinataapid.

De vormen ter- en tar- van dit voorvoegsel Avijzen naar het reeds boven

behandelde tara- (zie § 20), Sang. taha-. In het Sang. ziju verder nog bekend

de voorvoegsels taghoe-, tahoe-, tahi- en ta- (Spr'kk. bl. 132— 135),

doch het samengestelde voorvoegsel k i n a t a- komt in die taal niet voor.

De op bl. 134 der Sang. Sprkk. behandelde voorbeelden met ta- heb-

ben niet alle hetzelfde voorvoegsel, want de ta- van taHkoedë „rug", Tal.

taii'oeda is waarschijnlijk een lidwoord, dat ook in andere talen voor de

namen van lichaamsdeelen voorkomt, bv. taling a (Bar. enz.) „oor", st.

linga (Tont. „hooren"), tabengo (Bar.) „bil", naast bengo (id.), tadjila

(Loindangsch) „tong", naast djila (Bar. enz.) In de t. a. p. opgegeven Sang.

vormen tanende' „ophouden met regenen", tahendoeng „denken aan"

en tahi da „treden" is het voorvoegsel tah- (=tar-) aanwezig. Men verge-

lijke verder de verschillende beteekenissen van het Tont. ta- (Hfdst. Tt. bl.

126—132), dat in het Tomb. tah-,. in het Tag. tig-, in Bis. tag- luidt.

Hier kan ik niet verder ingaan op de vraag naar het al of niet identisch zijn

van tara- en ta- in het Talaoetsch, alleen wil ik wijzen op de beteekenis

van ta- „geraakt tot, gekomen in den toestand dien het grondwoord uitdrukt",
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en die van tara-, die vaak is weder te geven met „geheel overgegeven aan

de eene of andere werkzaamheid", 't geen ook 't Nederlandsen, vooral als de

werkzaamheid niet lofwaardig is, omschrijft met „geraakt aan", bv. Sang.

tahapanginoeng, Tomb. taëlëpën „geheel aan het drinken geraakt",

Tont, tangke'etën „palmwijntapper, geheel aan het tappen geraakt", Tomb.

taleongën „een echte speler, geheel aan het spelen geraakt."

§ 33. Het voorvoegsel ma= III, het actief- intransitieve ma-.

Dit voorvoegsel, waarvan de vorm in het Praeteritum na- is, afgekort

uit mina- en de nominale vorm pa-, is het Sang. me-, në-, pë-, dat is

behandeld op bl. 97— 104 der Spraakkunst.

In het Sang. komt më- zoowel voor intensieve als voor niet-intensieve

stammen voor. Voor het Tal. is dit niet na te gaan, daar ma- en më- in

deze taal denzelfden vorm hebben. Hier wordt dus alleen nagegaan de betee-

kenis en de funetie van ma- voor niet-intensieve stammen. Die beteekenis is

in het algemeen eene intransitieve, van daar dat dit voorvoegsel ma- III het

actief-intransitieve ma- kan genoemd worden.

Dat dit ma- uit më- is ontstaan, blijkt behalve uit de vergelijking met

het Sangireesch, nog hieruit, dat b en d na dit voorvoegsel niet tot w en r

'worden, maar b en d blijven, bv. mabalasa „leenen", madea'a „zoeken".

Hier volgen een aantal voorbeelden, die doen zien van hoe verschil-

lenden aard de werkwoorden zijn die met dit voorvoegsel ma- III worden

samengesteld.

mai no erna „drinken", st. inoema, Sang. manginoeng.

mati'ila „slapen", st. ti'ila, Sang. mëtiki'.

mabisara „spreken", st. bis ara, uit 't Mal. bitjara.

maganggaloi „schreien", st. ga/o(i), Sang. mëgëga/o (gere-

dupliceerd).

mabanana „niezen", st. ba na na, Sang. mëbinang.

maso'o/a „hoesten", st. so'o/a, Sang. soemëko/ë.

masina'ada „ontkennen", st. sina'ada.

malanaba „zwijgen", st. lanaba.

madantinga „haten", st. dantinga.

masoeba „aanbidden", st. soeba, Sang. mësoeba.

masa/ainga „dansen", st. sa /a inga, Sang. më sa /ai.

mase'eta „oorlogen", st. se'eta, Sang. mëseke'.

mal o e tanga „schieten", st, lo e tanga, Sang. mëloetang.

ma' ir e „verbond sluiten", st. ir e, Sang. koemire.
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malipasa „betalen", st. lip a sa.

mabaloe'a „verkoopen", st. baloe'a, Sang. meba/oe'.

mabalasa „leenen", st. balasa.

mabalanga „roeien", st. balanga, Sang. mëbalang.

ma' o ma „aankomen", st. oma.

maboeata „vertrekken", st. boeata, Sang. mëboea'.

maloe'ata „loskoopen", st. loe'ata, Sang. meloeka.

madea'a „zoeken", st. dea'a, Sang. mëdea'.

madoronga „vragen", st. doronga, Sang. mëdorong.

ma'ad „graven", st. a/i, Sang. manga /i, st. ka/i.

Zooals men ziet, hebben de meeste dezer vormen in het Sang. het

voorvoegsel m ë-, enkele hebben het invoegsel o e m, enkele ook m a- met den

intensieven stam. Soms moet men het Sangireesch raadplegen, om te zien met

welk prefix ma- men te doen heeft. Zoo is bv. masingka „weten" niet met

ma- III, maar met ma- II gevormd, zooals blijkt uit het Sang. masingka;

hetzelfde geldt van map o el o e „willen, genegen zijn," Sang. id.

De Praeterita dezer vormen zijn : n a i n o e m a, n a t i ' i 1 a, n a s a / a i n g a,

naloe tanga, enz. Zie bij het infix -in-, § 34, § 41. De geredupliceerde stam

met het prefix p a-, Sang. p ë-, de nominale vorm van m a- III, heeft evenals

de boven in § 27 genoemde vormen de beteekenis „tijd, wijze van verrichten

der handeling door het grondwoord aangeduid." Deze vormen zijn ook dikwijls

als abstracta te vertalen, bv. p a b a w i a k a, st. b i a k a, Sang. p ë b a w i a h ë,

st. biahë „tijd, wijze van leven, het leven," pasase'eta „tijd, wijze van

oorlogvoeren, de oorlog," st. se'eta, Sang. seke', pësaseke'; padarame
„tijd, wijze van vrede sluiten, de vrede," st. dame, uit het Maleisch.

Over de vormen met ipa- zie bij het voorvoegsel i-, § 36, over die met

pa — ana, zie bij het achtervoegsel -ana, § 47.

§ 35. Het voorvoegsel m a- III gevoegd voor den geredupliceerden stam

vormt wederkeerige werkwoorden, evenals dit in het Sangireesch het geval is.

Zie Sprkk. bl. 99— 101. De intransitieve beteekenis van ma- III komt hier

weder aan het licht, daar wederkeerige werkwoorden een intransitief karakter

hebben. Voorbeelden staan mij slechts enkele ten dienste en daarbij zijn er geene

van intensieve stammen. Het is mij dus niet mogelijk te zeggen of de weder-

keerige vorm van intensieve stammen wordt gemaakt door reduplicatie van den

intensieven stam of door reduplicatie van den nominalen vorm die van den

intensieven stam is gemaakt. Het laatste is wel het meest waarschijnlijk, omdat

reduplicatie enkel van den intensieven stam met voorvoeging van ma- niet zou
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zijn te onderscheiden van den vorm der in § 27 genoemde beroepsnamen,

den onderen vorm van liet Praesens.

Voorbeelden van wederkeerige werkwoorden zijn :

mala/ioe „elkaar voorbijgaan," st. lioe (voorbijgaan).

malarado „op elkaar wachten," st. rado (wachten).

magagato „met elkaar onderhandelen," st. gat o.

masasiudo „ van elkaar scheiden," st. s i n d o.

Een paar voorbeelden van Imperatieven dezer vormen vindt men bene-

den, in § 53 en van Duratieve vormen in § 39.

In het tweede voorbeeld is de r met 1 geredupliceerd.

In mala/ioe is duidelijk te zien, dat de oorspronkelijke a door /, de

a die uit ë is ontstaan door 1 wordt gevolgd.

Van beroepsnamen met het voorvoegsel ma- III heb ik slechts twee

voorbeelden, n.1. magagaoe „ menschenroover" en m a d a r a g a n g a „ hande-

laar." Deze woorden hebben dus denzelfden vorm als de wederkeerige werk-

woorden, maar de reduplicatie drukt bij de beroepsnamen het aanhoudend ver-

richten der handeling uit, bij de wederkeerige werkwoorden het over en weer

plaats hebben daarvan. In het Sangireesch is het evenzoo, zie Sprkk. bl. 101.

§ 36. Het voorvoegsel i.

Om de functie van i- in het Talaoetsch wel te verstaan, moet men zich

eerst te binnen brengen, dat dit prefix oorspronkelijk het teeken van het in-

strumentaal passief is. In het Sangireesch en Talaoetsch is echter de uitgang

van het zuiver passief (Minah. t., Jav. -ën, Bis. Toba'sch -on, Tag. -in) sa-

mengevallen met den uitgang -an van het locaal passief, zooals dat ook inliet

Ibanag is geschied. Daardoor hebben de instrumentaal-passieve vormen met i-

de plaats ingenomen van de vormen die in genoemde talen met -ë n worden

gemaakt. In het Sangireesch is de instrumentale beteekenis alleen nog eigen

aan de vormen samengesteld met i p a- (vóór den intensieven en niet-intensieven

stam), ipakipa-, ipakipë- en ikapë-. Zie Sprkk. bl. 95, 9G, 103,

124, 126.

In het Tontemboansch (om bij deze Minahassische taal te blijven) ver-

toonen de i- vormen ook neiging om zich hier en daar naast, zelfs in de plaats

van het passief met -ën te stellen. Het is zelfs voor een Europeaan eene der

moeilijkheden bij het leeren spreken van het Tt. om steeds te weten waar hij

het passief met -ë n (Praeteritum -i n-) en waar hij dat met i- (Praeteritum

ai-) moet gebruiken. Er zijn ook gevallen waarin de i- vorm en de-ë:ü-vorm

zoo goed als synonien zijn, doch in den regel wordt het onderscheid goed
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gevoeld en in acht genomen. Men zie voor een en ander de behandeling van

het prefix i- in Hfdst. Tt. hl. 187.

In Brandes' Proefschrift (hl. 171, vlgg.) en in de Sang. Sprkk. (hl.

86—88) wordt het prefix i- te zamen behandeld met het infix -i n- (als prefix

:

ni-). Hieruit zou men allicht opmaken dat deze beide prefixen iets met elkaar

gemeen hebben. Deze meening is onjuist en daarom verdient het geen navol-

ging ze samen te nemen. Wel staan in het Sang. en in het Tal. de vormen

met ni- naast die met i- als praeteritaalvormen van het Passief nevens het

Praesens en het Futurum, maar dit komt alleen omdat de i- vormen hunne

instrumentale beteekenis hebben verloren en omdat zij geen eigen praeteri-

taalvormen hebben. Zoo is dus -i n- (n i-) wel het Praeteritum van i -, maar

van i- met verschoven beteekenis.

Ook in de Minahassische talen heeft i - geen eieren vorm voor het Prae-

teritum. Door omschrijving heeft het er een gevormd, zooals vooral in het Tb.

nog duidelijk is. Deze omschreven vorm is in het Tont. zeer sterk afgeknot

en daarna met den i - vorm vergroeid, zoodat men daar van een eigen praete-

ritaalvorm kan spreken, maar de geschiedenis van het ontstaan van dien vorm

toont duidelijk genoeg aan, dat het Tont. in dezen met het Tomb. op gelijke

lijn heeft gestaan. Zie Hfdst, Tt. bl. 205, vlgg.

Thans volgen voorbeelden van het gebruik van i- in het Talaoetsch.

stam boreta (schrijven), Sang. bohe'; iworeta „zal worden ge-

schreven", met pers. voorn. w. l e pers. e. v. iwore'oe „zal door mij worden

geschreven".

iwaboreta „wordt geschreven", iwabore'oe „wordt door mij ge-

schreven".

Uit deze voorbeelden is dus de volgende regel op te maken : Het Passief

van het Futurum wordt gevormd door i- vóór den zuiveren stam. De pers.

voornaamwoorden worden er achtergevoegd om den agens aan te duiden.

"Het Passief van het Praesens wordt gevormd door i te voegen voor

den geredupliceerden stam. Aanduiding van den agens als boven.

Andere voorbeelden zijn nog:

Futurum: iadila soe amioe „het zal ulieden gegeven worden".

isosota „zal naar beneden worden gebracht, om het naar beneden te

brengen". Met pron. suff. l e pers. e. v. isoso'oe „het zal door mij naar be-

neden gebracht worden, om door mij naar heneden gebracht te worden".

Praesens: isasosota „wordt naar beneden gebracht"; met pron. suil'.

l e pers. e. v. isasoso'oe „het wordt door mij naar beneden gebracht, ik

breng het naar beneden".
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isasoeta (st. soeta, Sang. soeë, Bar. soea, Jav. Mal. sok), „wordt

binnengebracht".

itatoempa „wordt afgeladen, afgebracht".

is as al e „er wordt mede langs het strand geloopen".

iradarisita „men laat of doet het staan", woordelijk: „er wordt de

handeling staan (darisita) mede verricht".

ilalage „er wordt om gelachen", woordelijk: „het lachen wordt er

mede, er om verricht".

oendam iwabanta „ toovermiddel waarmede bezworen wordt".

In eenige dezer voorbeelden is de oorspronkelijk instrumentale beteekenis

nog niet verdwenen, vooral als de werkwoordstam intransitief is en dus geen

zuiver passief kan vormen. Dat de vertaling doet denken aan causatief komt

hierdoor, dat de woordelijke beteekenis van isoso'oe, isasoso'oe is: „door

mij zal worden, wordt met het subject verricht de handeling van naar beneden

gaan", m. a. w. „ik ga er mee naar beneden, ik breng het beneden". Zoo betee-

kent ook itatoempa „de handeling afdalen (toemoempa) wordt er mede

verricht, het wordt afgeladen, afgebracht". Vgl. Hfdst. Tt. bl. 194, 195.

Thans volgen voorbeelden van werkelijk instrumentale beteekenis van i -,

waar dit n. 1. verbonden is met het voorvoegsel p a-, dus i p a- voor den intensie-

ven of niet-intensieven stam, vgl. hetgeen boven is gezegd van het Sangireesch.

ipamoreta „ waarmede zal geschreven worden", t a ' o e ipamoreta

of ipamore'oe „waarmede door mij zal geschreven worden".

i p a m a s a a n g k o e „ waarmede ik op den schouder zal dragen".

ta'oe ipango'a sitooe „ waarmede ik hem zal stompen".

ta'oe ipamanoela sitooe „waarmede ik hem zal slaan".

ta'oe ipamoe'oela sitooe „ waarmede ik hem zal slaan".

ipadea'a apa? „om er wat mede te zoeken?"

Strikt genomen zijn deze vormen duratieven van i w o r e ta, ipasaana,

io'a, iwanoela, ipoe'oela 1
). Doch deze laatste vormen hebben 'hunne

instrumentale beteekenis verloren voor de passieve. En nu heeft het Tal. verder

een Praesens vorm gemaakt van deze instrumentale vormen langs den gebrui-

kelijken weg van Praesensvorming in deze taal, n. 1. door reduplicatie.

1) Vormen als imoreta, imasaana, ingo'a, imanoela, imoe'oela zijn in het Talaoetsch

onbekend, evenals in het Sangireesch en in de Minah. talen. In deze laatste talen zouden zulke vormen

verwarring geven met de Praerterita van werkwoorden die hunnen oem- vorm met m- maken, zooals

pi tong, mi tong in het Tont. Een vorm als i mi tong zou in het Tt. worden verstaan als ni- mi tong
(Fraeter. Act. van pi tong) en niet als intensief van een vorm ipitong. Maar in het Bare'e, waar de i-

vormen geheel verouderd zijn, doch uitsluitend instrumentale beteekenis hebben, vindt men vormen als

inabasi „zweep", van tabasi (slaan), inaoe of inangoe (Togiansch) „toespijs", vgl. Jav. Soend san go e.
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Zoo is uit ipamoreta ontstaan iipamoreta „waarmede thans,

gewoonlijk geschreven wordt", ta'oe iipamoreta „waarmede door mij ge-

schreven wordt ^thans, gewoonlijk)". De dubbele lettergreep ii klinkt als eene

gerekte i en heeft den hoofdtoon, terwijl in ipamoreta de lettergreep m o

den klemtoon heeft.

Deze formatie is waarschijnlijk van jongeren datum, daar hier de redu-

plicatie op eenigszins andere wijze is toegepast dan gewoonlijk geschiedt. Men

vergelijke de Sangireesche vormen ipangangaJa', ipëdëndiko', ipën da-

rik o', ipëbëbera, ipebawera. In het Boeg. vindt men ook i- vormen op

dergelijke wijze geredupliceerd, b.v. ininavva „hart, gemoed," geredupliceerd

uit inawa. i- nawa, vgl. Mal. Jav. Soend. njawa, Bar. nawa, naa en

eveneens in het Bar., b.v. ngojoe napoiinosa „zij hebben den wind steeds

tot adem," palekoe koepoiir oemba jal.e „met mijne hand jaag ik aldoor

de vliegen weg."

Ten slotte nog eenige vormen waar i- met de causale en potentieele

voorvoegsels is verbonden, n. 1. iapa-, ia'a. Over het Passief der vormen met

ma'i- zie boven in § 25. De vormen met iapa- en ia ' a, zijn de Passieven (niet-

instrumentaal) van de Actieven met mapa- (causatief) en ma'a- (potentieel).

iapaworeta „wordt bevolen te schrijven of geschreven te worden,"

ia'apoe'oela „zal kunnen geslagen worden."

ia'asameta „ zal kunnen gevangen worden.
'

'

ia'aworeta isindi „ kan hier geschreven worden ?"

De Praeterita die naar de beteekenis (niet naar den vorm) bij deze

Futurum- en Praesensvormen belmoren, zijn gevormd met het infix -in-, dat

beneden, in § 40, 41 is besproken.

§ 37. Het invoegsel =oem=.

Dit infix komt in het Tal. veelvuldig voor. Het heeft echter een eenigs-

zins ander karakter dan het Minahassische -oem-. Terwijl b.v. in het Tont.

van nagenoeg ieder w.w. een o e na- vorm wordt gemaakt en deze uitsluitendO O o.

dient om den Toekomenden Tijd van het Actief uit te drukken, heeft oem

in het Sang. en Tal. eene veel beperkter functie. Een bepaald (en wel een groot)

aantal w.w. stammen wordt met oem- gevormd, een aantal andere niet een

prefix en deze vormen staan niet naast elkaar als de verschillende tijdvornien

van eenzelfde werkwoord (zooals in het Tont. de oem-, de ma- en de më-

vormen, als Futurum, Duratief en Intentionalis), maar als twee verschillende

vervoegingen, die hare eigene vormen hebben voor liet Futurum, Praeteritiim

en Praesens. Een w.w. welks Actief met -oem- wordt gevormd, heelt slechts
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bij uitzondering een vorm met ma- van denzelfden stam (intensief of niet)

naast zich, maar dan is de beteekenis eene andere en in geen geval kunnen de

oem- vormen met de ma- vormen in een zelfde schema worden gezet, zooals

in het Tont. de oem-, ma- en me- vormen.

Eenige stammen komen voor zoowel met het prefix m a- als met het

infix -oem-, in verschillende beteekenissen, b.v.

soema'e „aan boord gaan, te paard stijgen, in een wagen stappen".

ma sa' e „een nieuw huis inwijden," dus met zekere plechtigheid de

trap bestijgen"; stam sa 'e, Sang., Minah. t. sake. Hier is waarschijnlijk

masa'e samengesteld met ma- II; zoodat dan ma sa 'e beteekent „in huis

zijn, te huis zijn".

Van den stam i r e (Sang, k i r e) komt o e m i r e- „ja knikken" en

maire „beloven"; dit ma- is ma III en maire beteekent „ja knikken tegen

een ander." Zie Hfdst, Tt, bl. 159.

ma oer a „wat hebben? wat willen? wat bedoelen?", oem o era „wat

zullen doen, wat aanvangen?" (zie beneden).

oemawita „boomklimmen", manga wita „in een boom klimmen om

de vruchten".

Thans zullen eerst een aantal voorbeelden worden gegeven van Talaoet-

sche oem- vormen, daarna zal over de beteekenis van oem worden gespro-

ken en ten slotte zal de vorming van het Praesens en het Praeteritum der

oem- vervoeging worden behandeld.

doemangana „ huis beklimmen", st. dangan a, Sang. d a n g e n g,

Bent. rangen.

loemape „het eiland in zijne breedte doorloopen," st. lap e.

loemoeloesa „van een boom afkomen," st. loeloesa, Mal, loeloes.

loemintoeta „van een berg afdalen," st. lintoeta, Sang, da/in toe.

n o e m e m a „ begeeren," st. n em a.

soemosota „ dalen," st. s o s o t a, Tont. sosor, soso'd J

)

soema'e „varen, paardrijden," st. sa' e, Sang., Minah. t. sake, Tag.

Bis. sak ai.

soema'a „berg beklimmen, st. sa'a, Sang. Bent. saka.

soemandaga „echtbreken," st. sandaga.

soemoeta „binnen," st. soeta, Sang. s o e ë, Bar. s o e a, Jav. Mal. sok.

1) soemosor is in het Tont. „de trap opgaan, een berg bestijgen," dus juist het tegenover-

gestelde als in het Talaoetsch. Toch zijn de woorden naar den vorm geheel gelijk. Da verklaring is waar-

schijnlijk hierin te zoeken dat men in het Tont. dikwijls zegt itjasosor ,.geraakt uaar boven, komt

de trap te bestijgen" voor itjalëpok „komt te vallen," om niet door een woord van ongunstige be-

teekenis een ongeluk in te roepen. Door een dergelijk gebruik kan het Tal. s o s o t a eene beteekenis

hebben gekregen juist tegengesteld aan de oorspronkelijke.



62

soemapa „planten," st. sapa,

soemimbaka „antwoorden," st. simbaka, Sang. simbahe.

s o e m o d o ' a „ haten,", st. s o d o ' a.

soemingika „manen, om schuld te betalen," st. singika, Boeg.

s i n g a', Mak. s i n g a r a.

toemoempa „afspringen, afstijgen," bv. uit een vaartuig, van een

paard, „st. toempa, Sang., Tont. id.

toemawana „blaffen." st. tawana.

toemambari'ina „zitten met gevouwen beenen, st. tambari'ina,

Sang. toembihing.

oemana „eten", st. ana, M. P. kan.

o e mi n as a „visch, limoen eten," st. inasa, Sang. kina'.

oemawita „boom beklimmen," st. awita, Sang. awi'.

o e moe ra „willen," st. o era, Sang. koera (in koerate, uit koera

ate „bezorgd, bekommerd"), Bar. koedja, Parig. koe ja, Tont. koera (in

't algem. syn. met apa „iets, wat, 't een of ander").

o e mi re „knikken met het hoofd", st. ir e, Sang. kir e.

oemaroweta „brouwen, sommige klanken op eigenaardige wijze uit-

spreken", st. aroweta.

o em ai ana „zitten", st. ai ana, Sang. kaiang.

oemento „ kreupel loopen", st. e n t o, Sang. Tont. k e n t o'.

oematana „ liefhebben", st. a t a n a.

oemerama „ met de oogen knippen", st. eram a, Sang. k e r e'.

o e m o w a n g a „ kruipen", st. o w a n g a.

oemoso'a „krimpen, zich intrekken, zich terugtrekken", st. oso'a,

Sang. koso'.

oemaele „ hangen", st. a e 1 e.

oemolaba „verwelken", st. olaba.

oema'ala „de oogen openen", st. a ' a 1 a.

oemoei „roepen", st. oei, Sang. koei.

oemato'a „kakelen", st. ato'a, Sang-, kato', Mal. ketok.

oemio'a „ slingeren, schudden", st. i
o

' a, Sang. k i
o'.

oemawoesa „niet rondkomen, niet toereikend zijn om iets te om-

spannen", st. awoesa.

oemoeroe „poepen", st. oeroe, Sang. oekoe'.

oemalanga „zwemmen", st. alanga, Sang. kaiang.

Uit deze voorbeelden ziet men, dat bij stammen die met d, 1, n, s en

t beginnen, het infix -oem- onmiddellijk na dezen beginner wordt ingevoegd,
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geheel zooals in alle andere verwante talen die dit infix kennen. Van het Sang.

staat op bl. 145 der Sprkk. vermeld, dat alleen stammen met d, h, k, 1, s en

t het infix -oem- invoegen, behalve nog enkele met g, n en ng. Stammen

die met h en k beginnen kent het Tal. niet; van g en ng heb ik geen voor-

beelden. Men kan intusschen wel aannemen, dat het Tal. oem invoegt na

dezelfde beginners als het Sangireesch.

De beginners b en p laten de vorming met o e m niet toe. In de Minah.

talen worden de o e m- vormen na de beginners b en p afgeknot, zie Hfdst.

Tt. bl. 133. Ettelijke Filippijnsche talen laten de vorming met oem na b en

p toe, bv. Tag. en Bis. na b.

Bij stammen die met hamzah beginnen wordt o e m na hamzah inge-

voegd of, naar den aard onzer schrijfwijze gesproken, stammen die met een

klinker beginnen voegen oem vóór. Dit is uit de boven gegeven voorbeelden

geheel duidelijk.

In de Minahassische talen wordt oem- in dit geval tot m - verkort,

zoo ook in het Sang. (Hfdst. Tt, bl. 133, Sang. Sprkk. bl. 198). Het Talaoetsch

sluit zich in zooverre nader bij de talen der Filippijnen aan, dat het oem

behoudt en niet tot m - afkort. Voor zoover ik weet, volgt alleen het P a m-

panga de wijze der Minahassische talen. Het Bare'e, dat zoover van de

Filippijnsche talen afligt en het infix o e m- als vormend element reeds lang

heeft verloren, heeft als archaismen zoowel vormen met o em als voorvoegsel

en als invoegsel, alsook vormen met m.

Eenige stammen die met hamzah (klinker), d of t aanvangen, redu-

pliceeren den stam alvorens oem in te voegen. Hetzelfde vindt men in het

Sangireesch, zie Sprkk. bl. 148. Voorbeelden zijn:

doemarisita „staan", st. darisita, van disita, Sang. disi',

darisi', doemarisi'.

doemara manga, st. dara manga, van da manga „op den buik liggen",

loemarampiroe „zitten met gevouwen beenen", st. larampiroe.

van damp ir o e.

loemar ampenoga „zitten met de beide beenen aan ééne zijde ge-

vouwen", st. 1 ar ampenoga, van dampenoga.

t o erna ter e, st. tater e, van tere „liggen", Sang. tehe (zakken van

't water).

toemataro'o „op den rug liggen", st. tataro'o, van taro'o.

oema'amaga „boos opkijken", st. a'amaga, van amaga.

oema'entenga „op de teenen loopen", st. a'entenga, van en te-

il ga, Sang. kenteng.
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o e m a 'amboenga „ de wangen opblazen" , st. a ' a m b o e n g a, van

amboenga, Sang. ambo eng (ophoopen, opstapelen).

De beteekenis dezer reduplicatie is duidelijk eene duratieve, vooreerst

omdat dit in 't algemeen overeenkomt met de beteekenis der reduplicatie bij

de werkwoordsvormen in het Tal., vervolgens omdat de beteekenis dezer stam-

men vanzelf eene duratieve is, daar zij een toestand aanduidt die uit den aard

der zaak een tijd lang aanhoudt.

§. 38. De vorming van het Praesens heeft bij de oem- vormen plaats

door reduplicatie van deu stam en invoeging van oem, zoodat de stam niet

twee lettergrepen wordt uitgebreid.

Zoo wordt dus s o s o t a tot s a s o s o t a en dit tot s o e m a s o s o t a.

Van dezen vorm, die den klemtoon op de voorlaatste lettergreep heeft

(ta rekent, als syllabische sluiter of looze eindlettergreep voor 't accent

niet mede), wordt de a van de reduplicatie-lettergreep, als de klinker

der lichtste syllabe (daar zij onmiddellijk vóór deu hoofdtoon staat) in de

uitspraak verwaarloosd. Men krijgt dus soemsosota (vgl. Bis. b i n m a-

kal voor binoemakal),, 't welk wordt geassimileerd tot soessosota.

„Men hoort (zoo schrijft de Heer Talens) den klinker o e gerekt uitspreken

en de s verdubbeld. De Talaoereesche onderwijzers schrijven dezen vorm dan

ook met ss."

Daar wij hier te doen hebben met een proces dat zich in 't Sang. reeds

in een verder stadium bevindt, komt het mij 't beste voor die spelling met den

dubbelen medeklinker te behouden. In het Sangireesch is deze dubbele mede-

klinker reeds overgegaan in hamzah met medeklinker ; het Tal. soessosota

zou dus in het Sang. s o e ' s o s o' luiden. De Praesensvormen doe'daleng,

koe'kalang, enz. op bl. 146 der Sangireesche Sprkk. opgegeven, zijn verkor-

tingen van doemdaleng, koemkalang, welke weder staan voor doema-

r a / e n g, k o e- makalang. Deze laatste vormen vindt men terug in het Sangi-

reesch, vooreerst als beroepsnamen (zie Sprkk. bl. 91, 101, 149), vervolgens in

de ontkennende vormen. .Deze hebben n.1. steeds de regelmatige reduplicatie van

den stam, ook daar waar de bevestigende vorm veranderingen heeft ondergaan.

Zie Sprkk. bl. 173, 174, 199, 200 en 208—214. In het Sang. is „ik ga" ia'

doe 'da/eng, maar „ik ga niet" ia' tawe roem ara /eng, waaruit blijkt dat

doem ara/eng de oude vormvan doe 'da/eng is, evenals uit ia' tawe ma-

nganga/a' „ik haal niet" blijkt dat ma'nga/a' in ia' ma'nga/a' „ik

haal" staat voor manganga/a', 't welk eerst tot mangnga/a', daarna tot

ma'nga/a' is geworden, juist zooals doe mar a/eng tot doem da /eng,

doe'da/eng is vervormd.
.
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In de Sang. Sprkk. is op bl. 150 en 151 eene verklaring van den vorm

doe'daJeng gegeven die niet juist kan zijn en die door de hierboven staande

behoort vervangen te worden. Men zie ook Hfdst. Tt. bl. 148.

Verdere voorbeelden zijn nog voor het Talaoetsch:

toettoenipa, uit toem(a)toempa, st. toempa „afspringen".

toettawana, uit toem(a)tawana, st. tawana „blaffen''.

loelloeloesa, uit loeni(a)loeloesa, st. loeloesa „uit den boom

dalen".

loellape, uit loeni(a)Iape, st. lap e „'t eiland oversteken".

soessapa, uit soem(a)sapa, st. sapa „planten".

soessoeta, uit soem(a)soeta, st. soeta „binnengaan".

noennema, uit noem(a )nema, st. nema „begeeren".

doeddangana, uit doemarangana, st. dangana „de trap opgaan"

.

doeddar i sita, uit doemararisita, st. darisita „staan".

oe'ana, uit (k)oema(k)ana, st. (k)ana „eten".

oe'io'a, uit (k)oema(k)io'a, st. (k)io'a „hangen".

oe'inasa, uit (k)oema (k)inasa, st. (k) i na s a „visch, citroen eten".

oe'aamaga, uit oeniaaamaga, st. aaniaga, geredupliceerde vorm

van amaga „boos kijken over iets".

oe'aamboenga, uit oemaaamboenga, st. aamboenga, geredu-

pliceerd uit amboenga „de wangen opblazen".

oe'oera, uit (k)oem (k) oer a, st. (k)oera „willen".

oe'awita, uit oema'awita, st. awita „in een boom klimmen".

oe'aroweta, uit oema'aroweta, st. aroweta „brouwen".

oe'atana, uit oema'atana, st. atana „liefhebben".

oe'oele, uit oema'oele, st. o el e „hangen".

Van de stammen amaga, amboenga, awita, aroweta, atana en

aele zijn de vormen oeniaaamaga enz. opgegeven als de vormen waaruit

het Praesens oe'aamaga, enz. moet zijn ontstaan. Het komt mij echter niet

waarschijnlijk voor dat er ooit zulk een vorm als oemaaamaga in gebruik

is geweest. Meer waarschijnlijk komt het mij voor, dat de Praesensvormen der

werkwoorden, welker stam met hamzah begint, zijn gevormd naar analogie van

die, welker stam vroeger met k aanving en nu met hamzah begint. De vorm

oe'ana is zeer regelmatig ontstaan uit koemakana, koe m kan a, koek-

kana, daar de stam oorspronkelijk ka na luidde. Doch thans weet men alleen :

a n a, Praesens oe'ana, dus : awita, Praes. oe'awita, enz.

In de opgaven van den Heer Talens zijn geen afzonderlijke vormen na

het ontkenningswoord vermeld. Men kan dus het bestaan hebben van vormen

Verhandelingen, dl. L1X, lo st. 5
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als toematoempa als grondvorm van toettoempa niet zoo direct bewijzen

als voor het Sangireesch, maar liet behoeft geen betoog dat uit het Sangireesch

de geschiedenis van dezen vorm ook voor het Talaoetsch te bewijzen is.

De Praeterita der o e m - vormen worden met het invoegsel i n gevormd.

Men zie daarover § 40, waar dit infix is behandeld.

§ 39. Duratief-vormen met = o e m = van den geredupliceerden stam,

die er uitzien alsof zij waren gevormd door voorvoeging van een prefix oe'a,

worden gemaakt van allerlei werkwoordstammen, van die welke met hamzah

aanvangen, zoowel als van die welke met andere medeklinkers beginnen, en

evengoed van die welke met o e m worden gevormd als van die welke ook een

actieven vorm met m a-I of m a-III hebben. Zoo wordt b.v. van den stam

tingara „naar boven kijken" (Bar. id., Sang. „op den rug liggen", 1 ingara

„naar boven kijken") gevormd m a n i n g a r a, dus met ma- vóór den intensieven

stam, en toematingara, dus met oem in den geredupliceerden stam. Vau

dezen stam wordt een duratief gemaakt oe'atingara „aldoor naar boven

kijkend." Dat dit geen oorspronkelijke vorm kan zijn, ziet een ieder ; de vraag

blijft dus: hoe is hij ontstaan? Daar de vorm toematingara de beteekenis

van een Futurum heeft en oe'atingara die van een Duratief, kan men van

den geredupliceerden stam ta tingara een Praesens maken en komt dan lot

den vorm toettatingara. En nu is wel de meest voor de hand liggende

verklaring van oe'atingara deze, dat men van toettatingara de begin-

ners der beide voorste lettergrepen heeft laten vallen, om de hinderlijke opeen-

volging van drie lettergrepen met denzelfden beginner te vermijden. De betee-

kenis van oe'atingara is geheel in overeenstemming met deze afleiding.

Hier volgen verder voorbeelden van denzelfden vorm van verschillende werk-

woordstammen :

oe'asoelaga „aldoor verstoord kijkend," oe'asoelag oe apa? „al-

door boos kijkend om wat?" st. soelaga, Fut. soemoelaga, Praes. soes-

soelaga; geredupliceerde stam sasoelaga, Dur. daarvan soessasoelaga,

door afwerping van de beginners der twee voorste lettergrepen geworden tot

oe'asoelaga.

oe'apasana „steeds op den schouder dragend," st. p a san a, Fut. ma-

ma s a n a, Praes. m a mm a s a n a, Durat. vorm gemaakt naar analogie der boven-

staande voorbeelden, theoretisch beschouwd, ontstaan uit p o e p p a p a s a n a, Prae-

sens van den oem- vorm van papasana, die dus (om de theorie geheel uit te

werken) aldus zou moeten zijn ontstaan: poemapapasana, poempapa sa-

na, poep papasana, oe'apasana.
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oe'awate „de hand opgestoken houden," st. bate, Fut. mama te,

Praes. mam ma te. Volgens bovenstaande theorie, is o e ' aw ate aldus ontstaan :

bate, bawate, boemawate, boemabawate, boembawate, boebba-

wate, oe'awate.

oe'a/intoeda „geknield blijvende," st. lintoeda, geredupliceerd la-

Zin t o e d a, Fut. loemalintoeda, Praesens loella/intoeda, oe'a/intoeda.

o e ' a r a m a n g a „op de borst blijvende liggen," st. d a m a n g a, gere-

dupliceerd daramanga, Fut. doemaramanga, Praesens doeddarama-

nga, waaruit is ontstaan oe'ara manga.

o e ' a waloenga, van den stam baloenga „geven,'' doch ook „leggen,

plaatsen", welke beteekenissen ook aan het Tont. we' e eigen zijn; lima

papaangkoeman oe'awaloenga soe li'oeda „de geboeid zijnde handen

liggen (blijven plaats houden) op den rug."

oe'aramida „stevig vasthoudende," oe'aramid oe gha/ele „het

kapmes stijf vasthoudende," stam ramida.

oe'ataro'o „met de borst naar boven blijvende liggen," stam tar o ' o.

oe'aoesandirana „op zijde blijvende liggen," st. oesandirana,

„zijde van het lichaam," zonder twijfel een afgeleid woord, zie bij het achter-

voegsel -ana, in § 45. Over het bestanddeel oe- van oesandirana, zie § 58.

o e ' a n a n o o p a „ een opgezetten buik hebbend," st. n a n o e p a.

(oe'aepe'a „een ingevallen buik hebbend," st. epe'a.

oe'atali'oeda „ den rug toegekeerd houdend," st. ta/i'oeda, van

li'oeda „rug."

oe'aüntoeda „ geknield blijvende," st. lintoeda.

oe'ariwa „op den schoot houdende", ia'oe oe'ariwa i mom o'

„ik houd de kleine meid op schoot"; st. riwa „schoot."

oe'atoeada „op handen en voeten of knieën loopende," of „met ver

naar achteren uitstekende billen loopende," st. toeada.

oe ' arin gko ' a „in gehurkte houding blijvende zitten," siam dingko'a

oe'apoe/ai „met de knieën opgetrokken zittende," st. poe la, i.

oe'atambari'ina „met de beenen kruislings zittende," stam ta-

rn b a r i ' i n a.

oe'arisita „in staande houding blijvend," stam disita; van den

geredupliceerden stam darisita wordt ook een Praesens doeddarisita

gevormd, zie boven in § 38. Daar de reduplicatie hier geen opeenvolging van

drie lettergrepen met gelijke beginners veroorzaakt, is een vorm als oe'ari-

sita een geval van vorming naar analogie van bestaande vormen.

oe'aoeZeleda „met den rug geleund tegen," st. lel e da, met oe-
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(zie § 58) oe/eleda, waarvan ook mangoeleleda „met den rug leunen."

oe'aoensandata „geleund blijven," st. sandata, oensandata,

vanwaar mangoensan data „leunen."

Een voorvoegsel i-, waarover men in § 58 iets vindt gezegd, hebben

de beide volgende voorbeelden:

oe'aira'oepa „de armen op de borst gekruist houdend ," st. r a ' o e p a,

mara'oepa „omhelzen." Van den met het bovengenoemde i- samengestel-

den stam ira'oepa, geredupliceerd aira'oepa, wordt gevormd het Futurum

oemaira'oepa „de armen op de borst gaan, zullen, willen kruisen."

Dezelfde vorming vertoont o e ' a i m b a 1 o e d a „de handen op den rug

houdend." Beschouwt men deze vormen als afkomstig van de stammen ra' oepa

en b a 1 o e d a, dan zijn ze in deze paragraaf op hunne plaats ; wil men ze

afleiden van de secundaire stammen ira'oepa en i m b a 1 o e cl a, dan kunnen

ze worden behandeld bij de regelmatige Praesensvormen, van de woorden die

met hamzah beginnen, zie § 38. Hetzelfde valt op te merken van de stammen

met het voorvoegsel o e-, waarover in § 58 iets is gezegd. Behalve in de

bovengenoemde voorbeelden, komt het ook nog voor bij de stamwoorden o e b e n a,

waarvan dus de duratieve vorm luidt o e 'a o eb en a „de handen in de zijde

houdend" en oenembeta, met prefix ma- vóór den intensieven stam:

ma ngoenemb eta „knijpen tusschen de nagels," duratieve vorm oe'aoe-

nembata „aldoor knijpende, afscheurende."

In de Woordenlijst vind ik nog oe'asora „schuin," oe'atarawoeoe

„vierkant" en oe'aparioeta „rondom." Deze woorden zijn hoogstwaarschijn-

lijk van de hier besproken formatie, maar daar de beteekenis der grondwoorden

mij onbekend is, kan ik er niet meer van zeggen.

Twee voorbeelden heb ik nog te noemen van vormen met o e ' a— van

een geredupliceerden stam, waar deze reduplicatie de beteekenis van weder-

keerigheid heeft, verg. het in § 35 gezegde. Deze voorbeelden zijn:

oe'awawintila „met elkaar aan het kuitschoppen zijn, van den stam

bintila (Tont. winti', Sang. binti', Jav. binte, Mal. benteh).

oe'apapangkila „met de beenen in elkaar zijn gehaakt," van den

stam pangkila.

Uit voorbeelden als deze beide laatste blijkt duidelijk, dat men oe'a-

als voorvoegsel is gaan voegen vóór al of niet geredupliceerde stammen, naar

het voorbeeld van reeds bestaande vormen met oe'a-, welke laatste dan

moeten zijn ontstaan op de bovengenoemde wijze. Het is wel niet denkbaar

dat een vorm als oe'apapangkila deze genealogie zou hebben:

p o e m a p a p a p a n g k il a, p o e m p a p a p a n g k i 1 a, p o e p p a p a \> a -
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n g k k i 1 a, oe'apapangkila. Men mag liet van de beide laatste voorbeelden

zeker en van een aantal andere boogstwaarscbijnlijk aebten, dat zij eenvoudig

door voorvoeging van o e ' a- zijn gevormd.

De Talaoetsehe duratieven vinden in het Sangireesch min of meer hunne

equivalenten in de op bl. 149 genoemde beroepsnamen, die echter in het

Sangireesch alleen bij die werkwoorden van den geredupliceerden stam worden

gemaakt, die alle vormen van den geredupliceerden stam maken. De Ta-

laoetsehe vormen met o e ' a- stammen af van vormen waarin de stam tweemaal is

geredupliceerd, immers oe'atingara is uit toettatingara ontstaan en

dit weder uit t o e m ( a ) t a t i n g a r a, dat tatatingara met ingevoegd

oem is. Wel staan de Sang. beroepsnamen koemakakëla „kijker" en

toematatingang (id.) met den oorspronkelijken vorm der o e ' a- vormen

gelijk, maar de stammen k ë 1 a en tingang maken al hunne vormen van

k a k e 1 a en t a t i n g a n g. Misschien wijst dit hierop, dat men voor het

Tal. ook slechts de oorspronkelijkheid der o e ' a- vormen heeft aan te ne-

men voor de stammen die steeds geredupliceerd voorkomen en de andere o e ' a-

vormen voor navolging van die voorbeelden heeft te houden. In ieder geval

is voor het Talaoetsch karakteristiek de wegwerping van de beginners dei-

twee eerste lettergrepen, nadat de vorm in de uitspraak was verkort. Waar

het Sang. zegt toematatingang, daar verkort het Tal. zijn t o e m a t a-

t i n g a r a tot toettatingara en oe'atingara.

Het Tont. past tot vorming van zijne beroepsnamen dezelfde middelen toe als

het Sang., n.l. reduplicatie en invoeging van oem, bv. soemisiwo „krui-

denkoker'', st. si wo „koken". Begint de stam met p of w, dan wordt de

eerste lettergreep der aldus gevormde woorden afgekort, bv. p o e ' i s „moorden"

geredupliceerd p o e p o e '
i s, met -o e m-, p o e m o e p o e '

i s, afgeknot tot

moe p oei s „moordenaar". Zie verder Hfdst. Tt. bl. 140-149.

§ 40. Het invoegsel =in=.

In het Talaoetsch komt dit infix, voor zoover mijne gegevens spreken, niet

als prefix n i- voor, zooals dit wel het geval is in het Sangireesch en de Mina-

hassische talen. Het wordt ingevoegd op dezelfde wijze als -o e m-, na den

beginner van den w. w. stam, 't zij deze hamzah of een andere medeklinker

is, zoowel bij niet-samengstelde stammen, als bij zulke die met een voor-, in-

of achtervoegsel zijn samengesteld en evengoed bij actieve als bij passieve

vormen.

De kracht van het infix -in- is praeteritum-vormend. Dat dit van ouds

de be teekenis van dit invoegsel is, blijkt hieruit, dat het nog wordt ingevoegd



70

in vormen die reeds voor-, in- of achtervoegsels hebben. Het invoegsel o e m
wordt alleen in enkelvoudige of in geredupliceerde stammen gevoegd, doch

nimmer in stammen die reeds eenig affix hebben. Waar -i n- en -o e m-

te zamen voorkomen, is -i n- in den o e m- vorm gevoegd en niet -o e m- in

den i n- vorm, want het samengestelde infix is -i n o e m- en nimmer -oemi n-.

Hier volgen thans alle vormen met -i n- die in de opgaven van den

Hr. Talens voorkomen.

De o e m- vormen welker eenvoudige o e m- vorm de beteekenis van

Futurum heeft, terwijl de Praesensvorm zich door reduplicatie kenmerkt, heb-

ben als kenteeken van het Praeterituui het infix -in- in den eenvoudigen o e ui-

vorm gevoegd, zoodat het Praeteritum is : de stam met ingevoegd -inoe m-.

Voorbeelden zijn:

sinoemosota „daalde neer, is neergedaald", st. s o s o t a.

tinoemoempa „sprong af, is afgesprongen", st. toempa.

tinoemawana „blafte, heeft geblaft", st. t a w a n a.

linoemoeloesa „kwam, is gekomen uit den boom", st. 1 o e 1 o e s a.

dinoemangana „beklom, heeft beklommen de trap", st. d a n g a n a.

sinoemoeta „ging binnen, is binnengegaan", st. s o e t a.

sinoema'e „ging aan boord, is te paard gestegen", st. s a ' e.

inoemana „at, heeft gegeten", st. a n a.

inoeminasa „at, heeft gegeten visch of citroen", st. i n a s a.

inoemawita „klom, is geklommen in den boom", st. a w i t a.

inoemire „knikte, heeft geknikt", st. i r e.

inoemoei „riep, schreeuwde, heeft geroepen, geschreeuwd", st. oei.

inoemawoesa „schoot te kort, is te kort geschoten", st. a w o e-

s a. „te kort schieten", bv. een touw.

d i n o e m a r i s i t a „stond, heeft gestaan", st. d ar i s i t a.

tinoemataro'a „lag op den rug, heeft op den rug gelegen", st.

t a t a r o ' a.

inoema'entenga „liep, heeft geloopen op de teenen", st. a ' e -

n t e n g a.

De vier laatste voorbeelden zijn gevormd van geredupliceerde stammen.

In het Sangireesch, in het Tons., Tond., Tomb., Bantiksch en Bentonansch

is het dubbel infix -inoe m- door verwaarloozing der o e in de uitspraak en

het assimileeren van i n m., tot -in- geworden. Zoo zegt het huidige Sang.

kimina' „at vleesch, heeft vleesch, visch gegeten", waarnaast als archaïsche

vorm in poëzie k i n o e m i n a' voorkomt. Ook in liet Mongondousch, Ibanag

en Bikol vinden wij nog -inoe m-, in de beide laatste talen -i m i n- gewor-
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den, terwijl het Bisaja het tusschenstadium -inim- vertoont. Zie voor een

en ander Hfdst. Tt. bl. 151, 152.

Het Sang. vormt dus dimangeng, waar het Tal. d i n o e m a-

ngana zegt, van d a n g e n g, dangana „de huistrap bestijgen". In den

ontkennenden vorm van 't Sang. vinden wij echter niet dinoeinangeng te-

rug, maar een vorm d i m 6 d a n g e n g (t a w e r i m ë d a n g e n g), hetwelk

naar anolagie van n ë b ë b e r a, nëdëndiko' (ontkenende vorm van het

Praeteritum van b e r a, d i k o ') uit d i m a n g e n g is gemaakt.

Wat op bl. 145 en 150 der Sangireesche Spraakkunst over -i n- is gezegd,

worde vervangen door hetgeen hierboven ter verklaring van dit infix is gegeven.

§ 41. De stammen die in den actieven vorm een prefix hebben dat met m
begint, voegen in het Praeteritum na deze m het infix i n in, zoodat men als

eerste lettergreep en begin der tweede m i n krijgt. Van dit min is de eerste

syllabe m i- afgevallen, zoodat men de n overhoudt en het op het eerste gezicht

schijnt dat in het Praeteritum de m tot n wordt. Zoo wordt dus het voorvoeg-

sel m a- tot n a- (uit m i n a-), m a p a- wordt n a p a- (uit m i n a p a-), m a ' a

wordt n a ' a- (uit mina' a-), m a ' i- wordt n a ' i- (uit mina' i-). In het

Sangireesch is het evenzoo ; het bovenstaande is dus ook op de Sangireesche

praeteritaalvormen van toepassing.

Hier volgen eenige voorbeelden van Talaoetsche Praeterita in het Actief

:

namoreta „schreef, heeft geschreven", Fut. in a m o r e t a, stam

boreta,

n a d e a ' a „zocht, heeft gezocht", Fut. m a d e a ' a, st. d e a ' a.

namasana „droeg, heeft gedragen op den schouder", Fut. m a m a-

s a n a, st. p a s a n a.

nanawoeka „zaaide, heeft gezaaid", Fut. m a n a w o e k a, st. s a-

w o e k a.

namali „kocht, heeft gekocht", Fut. m a m a 1 i, st. b a 1 i.

nadoronga „vroeg, heeft gevraagd", Fut. m a d o r o n g a, st. d o r o-

ng a.

n a ' a / i „groef, heeft gegraven", Fut. ma'ali, st. a l i.

namoe'oela „sloeg, heeft geslagen", Fut. m a m o e ' o e 1 a, st.

p o e ' o e 1 a.

Deze praeteritaal-vormen zijn dus afkortingen van m inainor e-

t a, mi namasana, minana woeka, mi namali, mi nadoronga, mi-

na' a/i, minamoe' ala, gevormd door het infix -in- te voegen in den

vorm van het Futurum en daarna afgeknot door het afvallen van de lettergreep m i.
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De voorbeelden n a d e a ' a, nadoronga en na'ali zijn samen-

gesteld met m a- III (in het Futurum), de overige met m a- I. Voor de vol-

ledigheid volgen hier nog eenige Praeterita van Futura met ma- II, behalve

die welke in § 28 staan opgegeven:

nat en gg e, „is komen te vallen, ligt gevallen, kwam te vallen".

n a n a w o, „is komen neer te vallen, viel neer".

n a p a d i, „kwam te breken, ging stuk, is stuk gegaan".

natoetoenga, „raakte in brand, is in brand gevolgen, is verbrand".

Thans volgen voorbeelden van de Praeterita der samengestelde voorvoeg-

sels van den actieven vorm:

napaworeta „ gelastte, heeft gelast te schrijven", Fut. mapaworeta

„zal gelasten te schrijven".

n a p a ' a n a „liet, beeft laten eten geven", Fut. m a p a ' a n a.

napawisara, „liet spreken, heeft doen spreken".

naparolota, „liet uitzenden, heeft laten uitzenden".

napaola'a wa/e, „liet een huis maken, heeft een huis laten maken".

na'aworeta, „kon, heeft kunnen schrijven", Fut. ma'aworeta.

naa'ana, „kon, heeft kunnen eten".

na'area'a, „vond, heeft gevonden" (is geslaagd in 't zoeken).

na'asomba, „verwierf, heeft verworven".

tawe na'awali, „kon niet, heeft niet kunnen koopen".

na'iworeta „verzocht, heeft verzocht te schrijven".

na'iola' oe wale soe Sina „ heeft den Chinees gevraagd een huis

te maken".

ia'oe na'ipoe'oela si'o „ik heb u gevraagd, u verlof gegeven mij

te slaan".

Deze vormen zijn dus afgeknot uit minatengge, mi napaworeta,

mina'aworeta, mina'iworeta, enz.

Hiermede is het gebruik van -i n- in de actieve vormen, n.1. die welke

met oem en met ma- (I, II, III), mapa-, ma'a-, ma'i- worden gevormd,

voldoende toegelicht. Thans zal het gebruik van -in- in de passieve vormen

worden besproken, waar het eene groote functie heeft. Ook hier is de betee-

kenis geen andere dan die van een Praeteritum aan te duiden, 't zij in de

beteekenis van een Imperfectum, 't zij in die van een Perfectum.

In de eerste plaats komen ter sprake de vormen die het infix in den

zuiveren stam vertoonen. Van den stam boreta (schrijven) wordt gevormd bi-

noreta „werd, is geschreven"; met aanduiding van den agens : ta'oe wino-

reta of binore' oe „door mij geschreven, geschreven door mij". Deze vorm



73

staat, naar zijne beteekenis, als Praeteritum naast den vorm niet voorgevoegd

i-, n.1. iworeta „zal worden geschreven". Andere voorbeelden zijn nog:

inanoe „werd, is genomen", inanoe soeapa? „van waar is het

genomen?", st. a n o e, m a n g a n o e „nemen".

inado „werd, is verborgen", st, a d o, mangado „verbergen".

inana „werd, is gegeten, st. a n a, oemana „eten".

inadila „werd, is gegeven", st. a d i 1 a, mangadila „geven".

pinoe'oela „werd, is geslagen", st. poe'oela, mamoe'oela „slaan".

pinasan ia mi „werd, is door ons op den schouder gedragen",

st. p a s a n a, mama san a „op den schouder dragen".

ia'oe pin er o nToeang ,,ik werd, ben door Mijnheer geslagen',

st. p e r o, m a m e r o „met de vlakke hand slaan".

ia'oe ino'a nitooe „ik werd, ben door hem gestompt", st. o ' a,

mango' a „stompen".

ia'oe winanoel itooe „ik werd, ben door hem geslagen',

s o e è' t e nta'oe winanoel itooe „hij is reeds door mij geslagen".

pinanta ntooemata raleo „gestoken door slechte menschen",

st. p a n t a, mamanta „steken".

inadang i Maoerana „geknepen door M.", st. a d a n g, m a n g a-

dan g", „knijpen".

De vormen met het voorvoegsel i p a-, in welke i - zijne instrumentale

b e - teekenis heeft behouden (zie § 36), maken hun Praeteritum niet -in-, dat

in het voorvoegsel pa- wordt gevoegd, zoodat men het samengestelde prefix

p i n a - krijgt. Dit heeft dus de beteekenis : werd, is gebruikt om er mede te

doen wat het grondwoord uitdrukt. Voorbeelden

:

pinamoret i Rarenta „ gebruikt door Darenta om er mede te

schrijven", st: b o r e t a, intensieve vorm m o r e t a.

pinadea' apa? „gebruikt om er wat mede te zoeken?"

pinadea'a woghasa „gebruikt om er rijst mede te zoeken" (om

er rijst voor te halen, bv. geld om er rijst voor te koopen).

ta'oe pinamali „door mij gebruikt om er voor te koopen", st.

bali, mamali „koopen".

pinasosota „waarmede naar beneden is gegaan, wat naar beneden

is gebracht", p i n a s o s o'o e „is door mij naar beneden gebracht".

pinaanoe soe wantala „genomen uit de kist" (waarmede de

handeling nemen is verricht).

pinaado „opgeborgen, opgeruimd" (waarmede de handeling opbergen

is verricht).
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t a'o e pinamasana „ door mij gebruikt om te dragen op den schou-

der;" st. p a s a n a, mamasana „op den schouder dragen".

p i n a n g o'a „werd, is mede gestompt", Praeter'. van i p a n g o ' a, st.

o ' a, m a n g o ' a „stompen."

p i n a m a n o e 1 a „werd, is mede geslagen, Praeter van i p a m a-

n o e 1 a, st. b a n o e 1 a, mamanoela „slaan''.

De Praeterita vaa 't Passief der causale vormen, die in het Actief 't

prefix m a p a- hebben, en dat der pofcentieele vormen, die in 't Actief m a'a-

hebben, worden gevormd door voorvoeging van p i n a p a-en i n a- ; deze Prae-

terita staan naast de Futura met i a p a- en i a'a-. Het laatst genoemde voor-

voegsel staat voor i a k a- en het voorvoegsel i n a- staat voor kina -. Het is

dus het voorvoegsel a- (=k a-) met ingevoegd i n. Voorbeelden zijn

:

pinapaworeta „werd, is gelast geschreven te worden", p i n a p a-

woret i Toeanga soe Goeroe „is gelast geschreven te worden door

Mijnheer aan den Onderwijzer".

pinapaamata „werd, is gelast te loopeir', bv. een zieke voor zijne

gezondheid; st. amata (o e m a m a t a, m a m a t a) „loopen", Sang. manie'.

dario'a pinapararisit i Toeanga „de kinderen zijn door

Mijnheer bevolen te staan", Praeter. bij i a p a r a r i s i t a, van d a r i s i t a „staan"

(geredupliceerde sta m).

i n a p o e'o e 1 a „heeft kunnen geslagen worden, heeft een pak slaag

opgeloopen", voor k i n a p o e'o e 1 a, st. p o e'o e 1 a.

inasameta „heeft kunnen gevangen worden, is gevangen", voor

kinasameta, st. s a m e t a.

inaworeta „heeft kunnen geschreven worden, is te boek gesteld", voor

k i n a w o r e t a, st. b o r e t a.

De drie laatste vormen zijn dus de Praeterita van i a ' a p o e ' o e 1 a, i a'a s a-

meta, ia'aworeta „zal kunnen geslagen, gevangen, geschreven worden".

De werkwoorden die in het Actief het voorvoegsel m a ' i- hebben, vor-

men het Praesens-Futurum van 't Passief met. p a'i- en- a n a. Van het Prae-

teritum heb ik geen voorbeelden. Het voorvoegsel van bet Praeteritum Passivi

dezer vormen is zonder twijfel p i n a'i- ; of het steeds met het achtervoegsel

a n a te zamen wordt aangevoegd, of ook zonder dat, weet ik niet te zeggen,

daar beide gevallen mogelijk zijn.

De vormen met voorgevoegd n a t a- of i n at a-, die ook het infix -i n-

bevatten, zijn reeds boven behandeld, zie § 32. En de vormen niet het in-

voegsel- i n- die ook het achterveegsel- a n a hebben, zijn beneden behandeld.

in § 50, waar het suffix -a n a is besproken.
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§ 42. Op een gewijzigden vorm van liefc infix i n moet ik ten slotte

nog de aandacht vestigen. Van den stam darisita „staan", Fut. d o e-

marisita, Praes. oe'arisita, is het Praeteritum diroemarisita; dit

kan wel niet anders zijn dan d i n o e m a r i s i t a, welks n tot r is geworden.

De afwisseling van n met r of een der naverwante klanken d, 1, die bv. in het

Gorontaleesch zoo frequent is (n wordt daar regelmatig tot 1) en ook in de

Toradja'sche talen niet ongewoon, is mij in het Sang. slechts bekend uit het

naast elkaar voorkomen der infixen -a n- en -al-, zie bl. 154 der Sprkk. In

het Tal. is mij dit infix alleen bekend in anoe'oe „nagel", Mak. Boeg. Sang.

Bent. k a n o e k o e, Ponos. Mongond. konoekoe, vgl. Jav. Soend., Mal.

k o e k o e, Maleg. h o e h o e, Bat. id., Tag. Bis., Mad. k o k o.

Andere voorbeelden zijn direa ' angkoe, van den stam dea'a, Sang.

d e a', „zoeken" ; deze vorm beteekent „door mij gezocht" en moet dus ook wel voor

d i n e a ' a n g k o e, staan. De vergelijking met diroemarisita toont aan

dat de klankovergang in beide woorden onder dezelfde omstandigheden heeft

plaats gehad ; men kan dus aannemen dat er bij de n van het infix -i n-, in-

gevoegd na een beginner d neiging bestaat om zich met die d te assimileeren;

na i wordt deze d tot r.

Van het Mal. d j a d i, Tal. d i a d i „maken, scheppen" is gevormd d i r i a -

d i, voor d i n i a d i „schepsel, maaksel, geschapen, gemaakt", zie beneden,

in § 71.

Het vierde voorbeeld dat ik kan aanhalen, diroemanta „kwam, is

gekomen", van den stam d a n t a, geeft genoeg zekerheid omtrent de regel-

matigheid van dezen klankovergang, die mij in 't Sangireesch niet bekend is.

§ 43. Andere infixen zijn er zeker nog wel in het Talaoetsch, maar

zij behooren hoogstwaarschijnlijk niet meer tot de levende taal. Het infix

-a 1- dat frequentatieve beteekenis moet hebben, komt waarschijnlijk voor in

s a / ai n g a, Sang. s a / a i „dansen (m e n a r i)", vgl. s a 1 o (krijgsdans houden)

en Bis. s a 1 a j a o e, freq. van s a j a o e. Woorden als a/ia m bang a,

Sang. kaliwëmbang, Tag. kalibangbang, Boeg. k a 1 o e m b a m p a,

Par. kalibamba „vlinder", bevatten een voorvoegsel kali- dat weder het

infix -al- in zich draagt, zie Sang. Sprkk. bl. 140. Ook a/oembati'a, Sang.

ka/imbotong „sprinkhaan" bevat een dergelijk voorvoegsel, evenzoo a / i-

wombonga „bron", s a / i w a b o e d a, Sang. sa/iwëboede „opborre-

len". In a/amona „voorouders", Sang. ka/ëmona „eerste, voorste,

voorouders", kan -a 1- eene meervoudige beteekenis hebben. De stam m o n a

heeft (althans in 't Sang.) de beteekenis „voorsteven".
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§ 44. Het achtervoegsel -ana is het voornaamste suffix in het Ta-

laoetsch dat hier zal besproken worden. Van de Sangireesche suffixen -e en -i

(Sprkk. bl. 166) die ook in het Talaoetsch bestaan, heb ik slechts één voorbeeld.

De eenige vorm, dien dit achtervoegsel in het Talaoetsch heeft, is -ana

of (waar de n reeds doorklinkend is door een daarop volgenden klinker of

waar zij met eene volgende 'k de verbinding ngk aangaat) -a n. Het Sangi-

reesch heeft eveneens den sluiter van het oorspronkelijke suffix -a n willen

doorklinkend maken en daartoe de uitspraak velaar gemaakt, dus n g, wat

evenzeer tot het doel leidt, gegeven het vocalisch karakter der nasalen. De

variatie -eng, die het Sangireesch gebruikt wanneer het suffix wordt gevoegd

achter eene lettergreep die met a wordt uitgesproken, kent het Talaoetsch niet.

Het suffix -ana heeft in het Talaoetsch, evenzeer als in de verwante

talen, plaafsaanduideude beteekenis. Het wijst dus aan de plaats waar de

handeling geschiedt, of de persoon bij of aan wien zij wordt verricht. Behalve

dit achtervoegsel, hebben de daarmede samengestelde woorden gewoonlijk nog

voor- of invoegsels of reduplicatie van den stam, ter aanduiding van tijd

of wijze. Van deze verschillende vormingen zullen hier voorbeelden worden

gegeven.

De enkele stam met -ana is in de eerste plaats een Futurum van het

locaal-Passief, dus van een werkwoord dat in het Actief zijn voorwerp regeert

in den locatief. Dit Futurum wordt ook als Imperatief of als Conjunctief ge-

bruikt. Voorbeelden zijn : i n d i sapan asoeëne, oeria a r o d i a 1 o e-

pana „dit worde eerst gekauwd en daarop ingeslikt." In dezen zin staat

s a p a n (aj voor s a p a a n (a), zie beneden, in § 45. De stammen zijn sapa

„kauwen" en aloepa „inslikken". Feitelijk zijn deze vormen Futura, daar zij

de kenmerken van het Praesens (reduplicatie) en het Praeteritum (infix -in-)

missen. Andere voorbeelden zijn nog: i'o tamboan oe woeala „gij zult

door een krokodil worden gegrepen", i'o lioesan oe atoana „gij zult door

eene slang worden doodgedrukt"; linti'ante soe ma/ o, soe ta i'asilo

mata, boeroe b a e d a n t e soe m am a / a g h a n a, soe t a i ' a r a n g o

naoenga „worde opgegooid in het luchtruim, waar het niet meer is te zien

voor het oog en worde opgeworpen naar de onzichtbare ruimte, waar het voor

de gedachte niet meer te bereiken is" ; m a b o e a soe aio i n d i, i a m i

santarana, boe roe ia mi sangkawa/aghana tatedoewenaoe-

ngana, boer o e tatedoe pendamana tiring o e poea, boeroe

lain n awa'a „te beginnen niet dezen dag, zullen wij met onze familie en

wij met onze nakomelingen niets meer weten van en niets meer gevoelen van

pijn in't hoofd en hitte van 't lichaam".
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De andere voorbeelden die ik kan geven, zijn voor een deel oude samenstel-

lingen met -a na, van welke men thans niet meer gevoelt dat zij het suffix -a n a

hebben.

saroeana „front, voorzijde", st. s a r o e, Tont. id.

dapoerana „kookplaat-s, stookplaats", Sang. dapoehang, Tomb.

r a m p o r a n, Tont. a m p o r a n, Daj. d a p o h a n, st. (Mal.) d a p o e r. Uit de

bovengenoemde parallellen blijkt dat deze samenstelling met -a n a reeds zeer oud is.

daloengana „ruimte onder het huis" (onder den vloer, tusschen de

huispalen), st. (Sang) daloeng „in, binnen, binnenruimte", Mal. d a 1 a m, Tal.

daloema, Tag. 1 a 1 i m, enz.

b a li a n a „priester", Sang. b a / i a n g, Mal. b ë 1 i a n. O. Jav. w a 1 j a n,

Daj. b a 1 i a n, Mong. b o 1 i a n, Minah. t. walian; dit woord heeft ook

reeds van ouds het suffix -a n. De beteekenis is bepaaldelijk „sjamaan", daar

niet-sjamanistische priesters en priesteressen niet aldus worden genoemd. In

Bijdr. K. I. 5, II, bl. 471, leidt Prof. Wilken, in Noot 137 van zijn opstel

„Het Shamanisme bij de volken van den Indischen Archipel" dit woord af van

den stam b a 1 i (k) „terugkeeren", zoodat balian dan zou beteekenen „degene

in wie(n) de geesten (der afgestorvenen) terugkeeren (naar de aarde)". Hierbij

wordt stilzwijgend aangenomen dat b a 1 i = b a 1 i k. Het komt wij beter voor

b a 1 i, w a 1 i te nemen in zijne algemeene beteekenis van „tegenhanger, te-

genstuk, samengaand met, behoorend bij een ander", zoodat dan balian, enz.

kan worden vertaald met „bij, in wien een ander is, die een ander (Tont.

w a 1 i n a, Sang. b a l i n e, Tal. b a Z i n a) in zich heeft".

a m p o e a n a „priesteres", Sang. ampoeang, Tont. ë m p o e a n, st.

M. P. poe, m p o e, ë m p o e, vgl. Bar. poeë „heer", t o e m p o e „eigenaar",

Minah. ëmpoe, ëmpoeng „ god, gestorven voorouder", Bat „ o m p o e, Boeg.

o p o e, enz. Men kan -an in ampoean vergelijken met ons „-schap" en

ampoean dan vertalen met „heerschap"; het wisselt in die beteekenis af met

ka- en heeft (evenals dit prefix) dan de kracht van een verzamelend meervoud.

pal ia na „kwade geest", Sang. p ë 1 i, Daj. Mak. Bar. p a 1 i „verboden

ongeoorloofd, onder een ban liggend". De beteekenis van paliana is waar-

schijnlijk „waaraan verbodsbepalingen zijn verbonden, iets gevaarlijks, waarvoor

men zich in acht moet nemen".

aianana „zitplaats, zetel", st. a i a n a, Sang. kaiang „zitten".

Het Sang. heeft kakaianeng, waaraau zou beantwoorden een Talaoetsch

a ' a i a n a n a. Wellicht is a-, de beginlettergreep, die thans bij den stam

behoort, een voorvoegsel geweest (ka-), zoodat de oorspronkelijke beteekenis dan

zou zijn geweest „plaats waar men kan zitten".
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ariana „plaats waar, gereedschap waaruit men eet", van a n a, Sang.

kang „eten"; het suffix is gehecht aan den stam toen deze nog an of kan

werd uitgesproken. Uit dit anana is ontstaan de nu gebruikelijke vorm anana-

n a, daar men anana, dat tweelettergrepig is, als grondwoord beschouwde,

zoodat men achter den vorm a n a n opnieuw het suffix-a n a voegde. Vergel.

het Sang. kakanengang (Sprkk. bl. 157), dat gevormd is van kaka-

n e n g, st. kang, met reduplicatie en achtervoegsel -eng (voor -a n g na

eene lettergreep die a heeft). Deze vorm is opnieuw van -ang voerzien en

zoo tot kakanengang geworden, vierlettergrepig, zooals de meeste woor-

den die met reduplicatie en -ang zijn gevormd. Het Tal. ananana heeft

dus geen reduplicatie, maar tweemaal het suffix -an(a).

§ 45. Zeer gewoon is het achtervoegsel -a n a met reduplicatie van den

stam. De reduplicatie heeft in deze vormen doorgaans de beteekenis van een

Durativum of een Tegenwoordigen Tijd. Voorbeelden zijn:

a'ananana „ waar, waaruit, waarvan thans wordt gegeten" ; a ' a n a-

nangkoe „waaruit, waarvan, waar ik thans eet". De vorm van dit woord

is reeds boven besproken; alleen komt hier nog de reduplicatie er bij.

a '
i n a s a n a, Sang. kakinaseng; met -a n a en reduplicatie ge-

vormd van i n a s (a), Sang. kina' „waar, waarvan, waaruit visch, vleesch of

citroen wordt gegeten.

a'awitana „de boom waarin men klimt", st. a w i t a.

sasoetaana „plaats waar men binnengaat", st. s o e t a.

sasaleana „plaats waar men langs het strand loopt", st. s a 1 e.

lalageana „plaats waar gelachen wordt", st. lage.

paperoana „plaats waar geslagen wordt, waar de slagen neder ko-

men, degene die slaag krijgt", st. p e r o.

babanoe/ana „op wien, waarop met de vuist wordt geslagen, aan

wien wordt slaag gegeven", st. b a n o e / a.

a'angkangana, „die met krabben wordt bedreigd, tegen wien

gebaren van krabben worden gemaakt"; st. angkanga.
sasaghenggelana „wat over den schouder hangt en aldus wordt

gedragen", st. saghenggela.
tatoempaana „plaats waar wordt nedergedaald", st. t o e m p a.

aadoetana „plaats waar wordt afgebrokkeld", st. adoeta „bij

stukjes afbreken, afscheuren".

tata/i'oerana „waarheen men den rug keert, plaats aan welke, persoon

aan wien men den rug toekeert", st. ta/i'oeda „den rug (li'oeda) toekeeren".
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babintilana „plaats waar, persoon tegen wien geschopt wordt", st.

bintila, Sang. binti', Bar. winti, Mal. benteh „kuitschoppen" (Tal.

m a m i n t i 1 a).

papisilana „ wat tusschen duim en vinger wordt genomen", st. p i s i 1 a

(m a m i s i 1 a) „tusschen duim en vinger nemen", Sang. p i s i 1 ë, Tag. Bis. p i s i 1.

lalabingana „graf", st. lab inga, Sang. leb ing, Tag. libing, Bis.

Mong. lobong, Tomb. Ie w eng, Tont. loweng, Mal. lobang.

nanaoengana „ gong, slagbekken", Sang. n a n a o e n g a n g. Het Sang.

woord staat voor na neon gang, daar neong, noemeong „klinken, gal-

men" en na o eng „hart, binnenste, gedachte, gezindheid" beduidt. Dit is ook

de beteekenis van Tal. n a o e n g a, dat dus ook wel niet de stam van nana-

oengana zal zijn.

sasabangana „deur", st. sabanga, Sang sëbang „uitgaan, naar

buiten treden", sasëbangeng „deur".

tatapaana „rookzolder, rookvlieiïng", st. tapa „rooken, in den rook

hangen of drogen", Sang. id.

saso/oana „lamp", st. solo, Sang. id. „hars, harsfakkel".

aloeana „gewas'', st. aloë, Sang, kal o e, Mal. kajoe.

aola'ana „weefgetouw, st. ola'a, Sang. koa' „maken, vervaardigen";

a o 1 a ' a n a beteekent dus „plaats waar iets wordt vervaardigd", vdr. „weefgetouw".

aoenembetana „plaats waar, persoon die geknepen wordt", st. oe-

mbeta, Tont. koembit „knijpen".

aoelelerana „plaats waar met deu rug tegen geleund wordt", st.

oeleleda.

aoensandarana „plaats waar tegen gesteund wordt", st. oensandat a.

Van dezen secundairen stam is althans aoensandarana afgeleid. De zuivere stam

is s a n d a t a, vgl. Sang. sandelië, Tag. sandal, Mal. Jav. Bat. Daj . s a n d a r

.

dararisirana „plaats waar men staat", st. darisita, geredupliceerd

uit d i s i t a.

p a p a a n g k o e m a n a „ plaats waar eene boei (p a a n g k o e m a)i s aangelegd,

wien eene boei is aangelegd", bv. lima p apaangkoeman, oe'awaloenga

soe Zi'oeda „de handen zijn van boeien voorzien, liggende op den rug" (de

handen zijn op den rug vastgebonden).

aoempisanan oe watoe „gedrukt wordend door een steen", st.

oempisa.

Van den stam riwa „schoot" (Mal. riba), komt lariwana „op

schoot gehouden worden", ana'a lariwan oe inangene „het kind

wordt op schoot gehouden door zijne moeder", ana'a lariwangkóe „het
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kind wordt door mij op schoot gehouden". Hieruit blijkt, dat bij stammen die

op a uitgaan (behalve natuurlijk de looze a), deze a wel met den beginklank

van het suffix wordt samengetrokken. Dit bewijst ook de klemtoon, die valt op

de samengetrokken lettergreep, bij lariwana, dus op de lettergreep w a.

Uit de reeds boven genoemde voorbeelden sasoetaana en tatoe-

m p a a n a blijkt overigens dat deze samentrekking geen regel is. Andere voor-

beelden zijn nog: ba boer an oesabona „wordt ingesmeerd met zeep",

st. b o e r a ; s a s a p a n a „geplant wordende", st. sap a.

p a p a s a n a n a „wat op den schouder wordt gedragen", st. p a s a n a.

In g a g h o e r a n a n a „stiefouders", vgl. Sang. gag hoerang „ou-

ders", stam g o e r a n g, heeft het achtervoegsel -a n a de beteekenis van „eene

bizondere soort van hetgeen het grondwoord aanduidt".

Van t a t o e w o n a n a „kruin van het hoofd" is de stam t o e w o „groe-

ien" ; men zou dus verwachten t a t o e w o a n a. De n als klinkerscheider op

te vatten, komt mij willekeurig voor, daar het Tal. daarvan zeer weinig ge-

bruik schijnt te maken ; althans in mijne gegevens komt geen voorbeeld voor.

Wellicht heeft de vorm tatoewonana twee suffixen -a n, waarvan het

eerste met den stam toewo tot toewon oftoewona is samengetrokken.

Nadat men dit was vergeten, heeft men nog eens -a n a achtergevoegd.

§ 46. Verder wordt -a n a gehecht aan stammen die het voorvoegsel a-

(in de verwante talen k a-) hebben. De vormen met dit a .— a n a hebben oor-

spronkelijk de beteekenis van Passieven der potentieele vormen (die in het actief

m a ' a- voorvoegen) en beteekenen clien ten gevolge „kan geschieden, kan ge-

daan worden wat het grondwoord aanduidt". Doch als regelmatig Passief van

de vormen met m a ' a- wordt thans de vorm met i a ' a- gebruikt, zie bo-

ven, in § 22, die oorspronkelijk het instrumentaal passief is. De vorm niet

a -- a n a heeft thans de beteekenis van „zal kunnen worden getroffen door de

handeling in het grondwoord uitgedrukt", bv. awontogana „zal door een

vloek (b o n toga) worden getroffen". In nadrukkelijken zin gebruikt, betee-

kenen deze vormen eene waarschuwing, zooveel als: „er zou — mede kunnen

gebeuren, pas op, want er zal — mede geschieden", bv. a w o r e t a n a w e

oede me da „pas op dat die tafel niet beschreven worde, die tafel zou kun-

nen beschreven worden, loopt gevaar van te zullen beschreven worden". Men

stelt dengene, dien men wil waarschuwen voor eene mogelijkheid, om hem daar-

voor te doen terugschrikken. In die beteekenis zijn dus de vormen met a —
a n a locaalpassieven naast de intransitief-passieven met in a- die op dezelf-

de wijze worden gebruikt, bv. manawo! „gij, zij, het valt!" of „pas op dat
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gij enz. niet valt". Hetzelfde gebruik wordt gemaakt van de Imperatieven met a — .

Nog twee andere voorbeelden van samenstellingen met - a n a zijn mij

bekend, n.1. ati'ilana „slaapplaats" en asoeëana „laatste, einde". De

eerstgenoemde vorm is, in verband met de beteekenis van ma'ati'ila „in

slaap zijn", te vertalen met „plaats waar men in slaap is", of „in slaap komt".

Ook het Sang. heeft naast pëtatikilang „slaapstede", k a k a t i-k i 1 a n g

„plaats waar men in slaap is". De vorm asoeëana heeft tot grondwoord

s o e ë, Sang. id. ; asoeëana beteekent woordelijk „ zal ten einde geraken,

raakt op, naderend einde".

§ 47. Stammen met het voorvoegsel p a- en het achtervoegsel -ana, met

of zonder redupliceering van den stam, hebben eene duratieve beteekenis en verschil-

len weinig van de boven, in § 45, genoemde vormen met - a n a achter den gere-

dupliceerden stam, met welke zij ook wel afwisselen. Het voorvoegsel p a- geeft

aan deze vormen de beteekenis van nomina verbalia naast de deelwoorden met

m a- ; de duratieve beteekenis wordt door de reduplicatie aangeduid. De mij

bekende voorbeelden volgen hier

:

paliarana „mast", met pa- en -ana gevormd van een stam Har,

die id. is roet Mal. lajar, Mak. la j ara', Boeg. ladja', Parig. lajagi

en een (hyphothetisch) Sang. 1 a 1 a li ë, waarvan palalaheng „mast", dus

„plaats waar men het zeil bevestigt".

paaloeana vind ik in de Woordenlijst opgegeven als vertaling van

„afgodsbeeld". Al is het niet waarschijnlijk dat de Talaoereezen ooit afgodsbeelden

hebben gehad, het woord kan daarom wel goed Talaoetsch zijn. Waarschijnlijk is

het af te leiden van aloë „hout"; de beteekenis is dan „maaksel van hout".

panatarane ,,de eerste", met pron. suff. 3e pers. e. v., in beteekenis

hier gelijk aan een bepalend lidwoord, van den intensieven stam van t a t a k a,

Sang. teta' „beginnen", met pa — en -ana gevormd. De beteekenis is dus

„waar, bij wien men begint."

pabawa^angoana „ankerplaats", st. balango, Sang. id.,

Boeg. balango, Tont. walangow (kabeltouw), met p a - en stam-redu-

plieatie gevormd, dus „plaats waar men gewoonlijk ankert".

pamamareana „zeestraat", van een mij onbekenden stam mare,

wellicht een intensief van pare, dat in het Sang. „doorhakken" beteekent,

vgl. ons „doorslag" voor een gegraven verbindingskanaal.

padarasanana „nederzetting", van den st. d a s a n a, vgl. Sang.

das eng „hut" „tijdelijk verblijf aan het strand of in het bosch" en pedara-
s e n g a n g „bivak, legerplaats, kamp".

Verhandelingen, dl. LIX, lo st. G
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palaraianana „raadhuis", van een st. daian of' 1 a i a n, met

reduplicatie 1 a r a i a n, dat mij overigens onbekend is, ook in liet Sangi-

reesch. Het zou kunnen zijn dat liet woord eene zeer jonge vorming is van

den stam aiana „zitten", Sang. kaiang, en met eene op zijn Sangireesch

gevormde reduplicatie (a i a n g, 1 a a i a n g), genormaliseerd tot 1 a r a-

i a n g voor 1 a 1 a i a n g). Zeer waarschijnlijk is dit echter niet, al zou de

dan van den vorm te geven vertaling „plaats waar men gewoon is zitting te

houden" geheel op de beteekenis „raadhuis" passen. Maar vooreerst komt deze

soort reduplicatie in het Tal. niet voor en ten tweede zou de vorm moeten

zijn ontstaan uit den vorm aiana, dus toen het oudere kaiana reeds was

verdwenen. Wellicht is Loinansch, Balantaksch laigan, „huis" te vergelijken.

§ 48. Van vormen met - a n a, die het causatieve voorvoegsel p a-

hebben, 't welk in dit geval nog het pa- dat den nominalen vorm van m a-

aanduidt vóór zich heeft, heb ik de volgende voorbeelden

:

papainoemana „waarin, waaruit, waarvan wordt te drinken ge-

geven", st. i n o e m a, Mal. i n o e m, enz; woordelijk „plaats waar, waarin,

waaruit, geheel waarvan een gedeelte wordt gelast, veroorzaakt te drinken".

papaanan i Toeanga „de plaats, het vat waaruit men Mijnheer

laat eten".

papaghiana boe roe papangginaoeana i'o manoe'a
diriadi Mawoe, boe roe niola' oe Roeata „gij, kip, wordt er

aan herinnerd en opmerkzaam op gemaakt, dat gij een schepsel des Heeren

zijt en gemaakt door God". ïn dezen zin is de vorm papaghiana geen

causatief: de stam is paghi; de vorm mapaghi beteekent „nieenen, den-

ken". De vorm papangginaoeana is van den stam ginaoe, Bar.

Loinansch ginawo „hart, gemoed", m a n g g i n a o e „meenen, denken",

m a p a n g g i n a o e „doen denken, herinneren aan, opmerkzaam maken op".

§ 49. De samenstellingen met - a n a van de causale vormen die iu

het Actief het prefix ma'i- voorvoegen, hebben het voorvoegsel p a '
i -, hv.

p a '
i w o r e t a n a „aan wien gevraagd wordt te schrijven", i Toeanga

pa'iworetan o e a r a n a „Mijnheer wordt gevraagd de namen in te schrij-

ven"; ia'oe pa'ipoe'oe/an itooe „mij wordt gevraagd door hem om

te slaan", itooe pa'ipoe'oe/ana „hij wordt gevraagd om te slaan".

§ 50. Al deze samenstellingen met -ana kunnen nog worden voorzien

van het infix -in-, dat ook hier weder de functie heeft aan den vorm eene prae-

teritale beteekenis te geven. De voorbeelden die ik hiervan kan geven, volgen hier.



83

De praeterita der in § 4 4 opgegeven vormen hebben dus liet infix -in-,

met liet suffix - a n a, zooals

ia'oe tinoentoengan oe watoe „ naar mij is met steenen

gegooid, ik ben met steenen begooid", st. toentoenga (m a n o e n t o e n g a)

„gooien, werpen".

i
' o i n a n g k a n g a n i R a r e n t a „ tegen u heeft Darenta de vingers

gekromd" (dreigend u te krabben), st. a n g k a n g a (m a n g a n g k a n g a)

„de vingers krommen om te krabben".

tinali'oerana „de persoon wien, de plaats aan welke de rug is

toegekeerd" st. t a l'\ ' o e d a, toema/i'oeda „den rug toekeeren".

i n a i a n a n i ngana'a „bezeten, bezet door hen'', st. a i a n a, o e -

m a i a n a „zitten".

b i n i n t i 1 a n a „persoon die, plaats waar is geschopt geworden", st.

b i n t i 1 a, m a m i n t i 1 a „kuitschoppen".

p i n a n g k i 1 a n a „waar is gehaakt geworden", st. p a n g k i 1 a, m a-

mangkila „haken".

i n a m a t a n a „plaats waar geloopen is", st. amat a, m a m a t a „loo-

pen, gaan".

itooe ti nam boa n oe wawi „hij is door een varken gegrepen".

binangoena n a, Sang. b i n a n g o e n a n g „de Onderwereld". De

stam van dit woord is waarschijnlijk bangoeng „opstaan", Sang.; of deze

stam in het Tal. voorkomt, weet ik niet. Wellicht is de naam te vertalen met

„de plaats waar de doodên zijn opgestaan", dus weder levend zijn geworden

en verder voortleven. B i n a n a- o e n a n s is ook de naam van een vulkanisch

eiland in de Bocht van Tomini (Bar. N a n g o e n a, op de kaarten O e n a -

e n a ) ten N. W. der Togianeilanclen. Welke taal dit is, kan ik niet uitma-

ken, daar het eiland geen oorspronkelijke bevolking heeft.

De in § 46 opgegeven samenstellingen met a — a n a hebben praeterita

met i n a — a n a ; voorbeelden zijn :

i n a w o r e t a n a „is kunnen beschreven worden, heeft kunnen be-

schreven worden" ; meda ta'oe iiiaworetan oe apoeta „de tafel is

door mij niet krijt kunnen beschreven worden".

talimado ta'oe inapoe'oelan oe raroepa „de vinger is

door mij met een hamer kunnen geslagen worden, komen geslagen te worden"

i n a w o n t o g a n a „heeft kunnen getroffen worden door een vloek",

st. b o n t o g a.

i ' o ta'oe i n a / i n t i ' a n a, boe roe ta'oe inawoeda 'na „gij

hebt door mij kunnen opgegooid en opgelicht worden", st. linti'a, ma/inti'a
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„opgooien, weggooien, zooals iets dat men ergens uitwipt en wegslingert" en

baeda, mamaeda .niet een hefboom oplichten, uitlichten".

Tot deze rubriek behooren ook de vormen met voorgevoegd i nat a-. die

in § 32 zijn besproken, voor zoover zij van het achtervoegsel -ana zijn voor-

zien. De twee eenige voorbeelden die ik heb. zijn

:

m e d a t a'o e inataworetan o e t i n t a .de tafel is door mij verkeer-

delijk, ten onrechte, bij ongeluk met inkt beschreven geworden".

m e d a i n a t a b o r e t a n i Maoerana s o e t i n t a .de tafel werd door

M. bil vercdssincr met inkt beschreven".

Van de vormen met voorgevoegd p a- en aehtergevoegd -ana hebben de

praeterita den vorm pina — ana. zooals blijkt uit de volgende voorbeelden:

pin aam at ana .plaats waar geloopen werd. die beloopen werd", st.

amata: het boven genoemde inamatana beteekent .plaats waar geloopen

is'', omdat het voorvoegsel pa- aan dezen vorm de beteekenis van een dura-

tief geeft.

pinangoensandaran „waartegen werd geleand of is geleund gewor-

den"; bij den intensieven vorm van den stam wordt steeds het voorvo

p a- gebruikt en gaat dus de uitwendige onderscheiding van durativum en

perfectum verloren.

pinangoelelerana .waartegen met den rug werd of is geleund

oreworden": beide vormen van secundaire stammen, n.1. oensan data en

o el e Ie da.

me da ta'oe pinaboerana „de tafel werd door mij ingewreven, in-

gesmeerd", st. hoera: de vorm pinaboerana is dus samengetrokken uit

pinab oeraan a.

Hiermede is mijn voorraad voorbeelden van het achtervoegsel - a n a uit-

geput. Woorden als o en ent en ga na .pink'', >^ang. koenenteinang
en tambaoeroengana .scheen" bevatten hoogstwaarschijnlijk het suffix

-ana. maar dit brengt ons niet veel verder, zoolang we den stam dezer woor-

den nog niet kennen.

Ook het in £ 20 reeds genoemde tataroenalangana .ijdellijk.

zonder doel. of beteekenis" heeft het suffix -ana. en voorts het voorvo

taroe- in geredupliceerden vorm vóór den stam nalang ,spel, speelgoed".

In htt >ang. beteekent m ë t a g h o e n al a n g .iets tot speelgoed maken, dat

het eigenlijk niet is", dus ,ruet iets spelen, met iets geen ernst maken". De

meest voor de hand liggende verklaring van tataroenalangana is dusco O • O

deze: .min of meer. als 't ware (reduplicatie) makende (taroe) tot een voor-

werp (-ana) van spelen (nalang).
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Ook de namen der eilanden Ara'alana en Awatoeana (zie § 2)

bevatten het suffix - a n a, althans de in de tweede plaats genoemde. Doch

ook hier zijn de grondwoorden onbekend, zoodat pogingen tot afleiding dezer

vormen geen bruikbaar resultaat kunnen opleveren. Het is mogelijk, dat in

Awatoeana schuilt de stam b a t o e (dial. b a t j o e, b a k o e, b a r o e

„nieuw" en dat Awatoeana (Awatjoeana, Awakoeana, A w a-

roeana) dus „nieuwigheid, Nieuwland" beteekent.

§ 51. Het in Sang. Sprkk. bl. 166 vermelde suffix - i, -e is in het

Sangireesch bekend als achtervoegsel der Imperatieven van de met het suffix a n g

gevormde Passieven. Na opene lettergrepen wordt - i, na geslotene wordt - e

achtergevoegd. Dat - e een bijvorm is van - i blijkt o. a. hieruit, dat na eene

opene - i in plaats van - i, - e wordt gebruikt.

Dat dit suffix ook in het Talaoetsch bestaat, bewijst het voorbeeld

a r i p o, manaripo „met de hand tasten, voelen naar" (bv. bij 't zoeken-

van iets in het duister); als Imperatief wordt opgegeven: saripoi of sari

p o n e „voel er naar, tast er naar". Of hiernevens het Passief saripoana
staat, kan ik niet bepalen.

Omtrent de achtervoeging kan worden gezegd, dat hierin het Tal. eenigs-

zins van het Sang. verschilt, 't geen trouwens te verwachten was, daar het

Sang. half, het Tal. geheel vocalisch is. In het Sang. nu wordt, bij achtervoeging

van - e na half gesloten lettergrepen de hamzah tot k, zoodat het suffix steeds

den vorm - k e of - n g e heeft. In het Tal. schiinen de beide suffixen met

elkaar af te wisselen, althans na open lettergrepen, maar - e krijgt dan den

klinkerscheider n vóór zich en wordt dus - n e.

§ 52. Zonder dat ook maar eenigszins aan volledigheid kan worden

gedacht, zullen thans nog eenige woordsoorten, worden besproken, te beginnen

met het een en ander over de Werkwoorden.

De verbaalstam op zich zelf, zonder aanhechtsel, heeft het karakter

van zelfstandig naamwoord, waarmede niet is gezegd dat elke verbaalstam

als substantief in de taal optreedt. Mij is één voorbeeld bekend van het op-

treden vau een verbaalstam, met achtergevoegd - n a, waar hij met onzen In-

finitief zou zijn weder te geven. Het is deze zin : p a o 1 a' aianan 'io;

p a d o m a s a e ë ngkolana, oentoe ra'a d o s o s i n d i „maak gij eene

bank; als het maken zal gereed zijn, breng haar boven"; at e, nasoeëte?
— Nasoeëte. — Ara nasoeëte ngkolana, oentoera'a ireë

arendi „welnu, is ze af? — Ja — Daar dus het maken is afgeloopen, breng

ze hier boven".
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De stam van het w. w. is o 1 a ' a, vroeger kola 'a (Sang. k o a') „ maken,

vervaardigen" ; de k blijft na de n g van het lidwoord behouden. Wat echter

in dit geval -na is, kan ik niet bepalen. Het pron. suff. 3e. pers. e. v.,

dat hier op zijne plaats zou zijn, luidt in het Tal. - n e. Dit -ne moet echter

uit n i a zijn samengetrokken en zou dus een bijvorm n a kunnen hebben.

Aan het achtervoegsel - a n a (dus k o 1 a n a uit kola -j- an a) kan niet

worden gedacht, daar de klemtoon op k o valt. Daarenboven zou de aan-

wezigheid van - a n a hier moeilijk te verklaren zijn.

Op bl. 180 der Sang. Sprkk. wordt in Noot 1) gezegd, dat de dik-

wijls achter den Imperatief gevoegde nadrukwijzer k o in oude liederen den

vorm k o n a heeft. Het is dus mogelijk dat dit n a, dat blijkbaar zonder

schade voor de beteekenis van k o n a kon afvallen, hetzelfde is als dat van

kol a na.

§ 53. De zuivere werkwoordstam treedt verder op in den Imperatief.

Deze Imperatief is in de Sang. Sprkk. (bl. 180) bij de passieve vormen inge-

deeld. Dit is geschied zoowel om den vorm als om de beteekenis. De Im-

peratief die uit den enkelen stam bestaat, heeft n.1. steeds een object; wan-

neer men dit nu op den voorgrond stelt en het tot nominatief maakt, laat

zich de Imperatief passief vertalen. Voorbeelden zijn:

boer eau ge oede rario'a „beknor die kinderen", st. b o e r e -

anga, mamoereanga „hard en boos spreken".

saghenggela „ draag het over den schouder, het worde over den

schouder gedragen".

bateaa „steek de hand op", st. bate, mama te „hand opsteken",

t o go ra „geef het aan, reik het aan", st. t o g o t a, m a n o g o t a.

„aangeven, aanreiken".

baloenga „geef het, het worde gegeven".

per o itooe „sla hem, hij Avorde geslagen".

b a n o e 1 itooe „sla hem met de vuist", st. b a n o e 1 a.

toentoenge „gooi hem, gooi het, 't worde gegooid", st. toe-

n t o e n g a, man oentoen ga „ gooien".

pilita'o „hak het (met een kapmes)", st. p i 1 i t a, mamilita,
„met een kapmes hakken".

ta'apa „leg er de vlakke hand op", st. ta'apa, Sang, taka',

m a n a ' a p a „de vlakke hand leggen op iets".

s a r i p o, meestal s a r i p o i of saripo n e „voel er naar, tast er naar",

stam saripo, m a n a r i p o „met de hand voelen, tasten naar".
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pita'o „pak het aan, betast liet", st. p i t a, m a m i t a „aanvatten,

bv. om te voelen lioe dik iets is".

p i s i 1 a 'o „neem liet tusscheii duim en vinger", st. p i s i 1 a, mami-
s i 1 a „tnssclien duim en vinger vatten".

daringire „hoor het, luister er naar", st. daringita, m a da-

ring ita „hooren, luisteren".

oembelete „houd het vast", st. oembele, m a n g o e m b e 1 e

„vasthouden".

Deze vormen komen ook geredupliceerd voor en hebben dan, naar den

aard van de beteekenis der reduplicatie, duratieve beteekenis. Waar de enkele

stanivorm beteekent: „voer het gegeven bevel uit", daar heeft de geredupli-

ceerde vorm de beteekenis : „voer het gegeven bevel steeds uit, blijft het uitvoeren".

Voorbeelden zijn : a a d o e t a „brokkel aldoor af, breek aldoor een stukje af", st.

a d o e t a, mangadoeta „bij stukjes afbreken", Sang k ë d o e' .

tataroö „blijf met de borst naar boven liggen", st. t a r o ö, toe-

m a t a r o ö „met de borst naar boven liggen".

a / i n t o e d a „kniel", voor la/intoeda, st. lintoeda „knielen"

;

met nadrukwijzer a H n toedate „kniel dan !" en met reduplicatie aali-

n t o e cl a „ kniel thans !
'

'

1 a r i n g k o ' o «blijf gehurkt zitten", st. d i n g k o.

tatambari'ina" „blijf met de beenen kruislings zitten", st. tambari'ina.

dararisita „blijf staan", st. darisita, doemarisita „staan".

De vijf laatste voorbeelden zijn van intransitieve w. w., welker Actieven

met het infix - o e m - worden gevormd. De Imperatief moet hier dus actief-

intransitief worden opgevat.

De Imperatieven die van voorvoegsels zijn voorzien, gevoegd aan den al

of niet intensieven stam, moeten geheel actief worden opgevat. Deze Impera-

tieven verschillen van die welke uit den enkelen of den geredupliceerden stam

alleen bestaan, hierin, dat deze laatste, als de stam transitieve beteekenis heeft,

ook steeds transitief moeten worden opgevat, ook al staat er geen voorwerp

bij. Iii dit laatste geval doelen zij op een voorwerp dat op andere wijze is

of wordt bekend gemaakt, dan door het tegelijk met den Imperatief te noemen,

bv. door het aan te wijzen, aan te geven, neder te zetten of door er op te

doelen als het den spreker reeds bekend is. De Imperatieven met 't voor-

voegsel pa- zijn intransitief op zich zelf en moeten, als zij op een voorwerp

doelen, dat voorwerp ook steeds naast zich genoemd hebben, daar zij daarmee

één begrip uitmaken. De geheele uitdrukking dient dan intransitief te wor-

den opgevat. De volgende voorbeelden zijn mij bekend:
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pata'apa „dek met de vlakke hand", in onderscheiding van ta'apa

„dek het niet de vlakke hand".

pangadoeta „breek af, brokkel af, breek een stukje af".

papoe/aiwe „ga zitten, zet u (met de knieën opgetrokken en de ar-

men daar omheen geslagen)".

pamoelai, panioe/aite (intensieve stam), als boven, met dit verschil,

dat men den intensieven vorm gebruikt tot iemand die nog staat en den niet-

intensieven tot iemand die op eene andere wijze zit dan de boven beschrevene.

Pap o e /ai is dus „zet u op deze wijze", pa moe /ai „ga zitten, en wel op de

wijze die poe/ai heet". Op dezelfde wijze zijn onderscheiden:

paoensandare „leun, neem eene leunende houding aan (in plaats van

eeue andere)".

pangoensandata „leun (en doe niet iets anders, bv. loopen of

zitten)".

paoelelere „leun met den rug (niet op andere wijze)".

pangoeleleda „leun met den rug (in plaats van iets anders te doen.)"

pangonggola „geef, geef weg".

pasa'ete „stijg in, kom aan boord".

doöte, pangoembele lima ntoeanga „kom aan, vat Mijn-

heers hand".

paelega „ kijk, gebruik uwe oogen", st. e 1 e g a, Tont. i 1 ë k.

pamita „raak aan, ge moogt aanraken", st. pita.

padaringita „luister, hoor, gebruik uwe ooren".

Uit den aard der zaak zijn van voorvoegsels voorzien de Imperatieven

der causale, verzoekende en potentieele vormen, die resp. met pa- (waarvóór

nog pa- komt dat den nominalen vorm van het prefix ma- aanduidt), pa'i-

en p a ' a- worden gevormd. Voorbeelden zijn

:

papara/intoedaa „ doe knielen, gebied te knielen", st. lint o e d a,

loema/intoeda „knielen", Iinp. a/intoeda (voor la/intoeda) en aa/i-

n t o e d a „kniel", ook a / i n t o e d a t e.

papaola' o e wale „gelast een huis te maken, laat een huis maken".

p apa 'alanga 'o oede asoe „doe dien hond zwemmen".

paparenoaa i t o o e „ gelast hem zich te baden".

papasaira'o ngkoeae itooe „gelast hem water te putten".

Deze vier laatste vormen stammen van de grondwoorden ola'a, ala-

n g a, d e n o, s a i d a.

Van ma'ida'a „verzoeken te maken" is de Imperatief pa' iola'a, bv.

pa'iola' o e wa/e soe Si na „laat, een huis maken bij den Chinees".
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Van ma'apia „iets goed maken" is de Imperatief p a
' a p i a „doe liet

goed, doe uw best met" (volgt een deelwoordvorm), bv. pa'apia mamoe-

nda/a, „doe uw best met roeien".

Met liet voorvoegsel p a ' a- worden ook gevormd de Vermenigvuldigende

Telwoorden ; men heeft hier echter met het nomen verbale van m a ' a- in zijne

eigenlijke beteekenis, niet in dien van Imperatief te doen. Daarom zijn deze

vormen in § 22 behandeld.

Andere voorbeelden van den Imperatief heb ik niet, behalve nog twee

voorbeelden van Imperatieven van wederzijdsche (réciproque) vormen, die in

het Tal. evenals in het Sang. (Sprkk. bl. 68, 99) worden gevormd

door reduplicatie van den stam, zooals reeds boven, in § 35 is gezegd.

Zij zijn:

p a b a w i n t i 1 a „geef elkaar kuitschoppen", st. b i n t i 1 a, m a m i-

n t i 1 a ,,kuitschoppen", Imp. b i n t i 1 a „geef een kuitschop".

p a p a p a n g k i 1 a „ haakt in elkaar met de beenen", st. p a n g k i 1 a, m a-

mangkila „haken met het been, zijn been ergens omheenslaan", pa-

ngkile „haak hem, het met 't been".

§ 54. In de bovenstaande voorbeelden is op te merken, dat de Impera-

tief in het Tal. dikwijls wordt voorzien van nadrukwijzers. Onder deze is op

te merken -'o, het Sang. ko, Sprkk. bl. 180, dat eenvoudig dient om de betee-

kenis van den Imperatief een weinig te verzachten. Het wordt zonder meer

achter den Imperatief gevoegd, bv. pilita'o, pita'o, pisila'o, laringko'o,

zie boven, in § 53.

Verder komt als nadrukwijzer voor -e. De achtervoeging van deze let-

tergreep heeft ten gevolge dat de klemtoon op de onmiddellijk daaraan voor-

afgaande syllabe valt. Terwijl in den Imperatief boerea n ga de lettergreep

r e den klemtoon heeft, krijgt in b o e r e a n g e de syllabe a het accent. Zoo

ook: bintila (op bi), b in til e (op nti), pangkila (op pa), pangkile

(op ngki), paoensan data (op sa), paoensandare (opnda, paoele-

leda (op Ie, 3e van achteren), paoelelere (op Ie, 2 e v.a.), daringita

(op ri), daringire (op ngi). Verder valt op te merken, dat in deze vormen

met achtergevoegde e de oorspronkelijke sluiter r (d) weder te voorschijn

komt. Dit is vooral duidelijk bij de stammen san data en dingita, waai-

de t als sluiter, uit d of d is ontstaan (vgl. Jav. cl a n g ë t), welke cl voor de e

weder r is geworden. Vgl. Sang. Sprkk. bl. 17, 180.

Dezelfde nadrukwijzer is -te, want dit is de vorm dien bij heeft na

op ene eindlettergrepen, dus pangoembele (klemtoon op m b e), p a n g o e-



90

mbelete (op Ie). De beteekenis van -e, -te is aansporend, dus den Imperatief

versterkend. Andere voorbeelden zijn nog pa moe /ai (op la), pamoe/aite

(op i), pasa'ete (op 'e) „stijg* in, ga aan boord".

Niet alleen bij den Imperatief is (t) e in gebruik, bet wordt ook ter ver-

sterking acbter andere w. w. vormen geliecbt, bv. i a d i 1 a si a m i o e, boe roe

ia mi oemoerate (klemtoon op ra) „bet zal aan u lieden gegeven worden,

maar wat zullen wij doen?''

masa'ete (op 'e) „thans instappen"; verder bij de partikels soeë en

b o e a, die dienen ter omschrijving van het Praeteritum, dus soeë te, boeate

(klemtoon op e en a).

Eene andere nadrukspartikel is - w e, die ook achter den Imperatief

wordt gevoegd. In het Sang. luidt deze partikel b o e ë of w o e ë, verkort tot

- b e ( - w e ), zie Sprkk. bl. 273. Voorbeelden zijn : p a ' a n a o e n g a w e i ' o

s a r o e n g mapa'aoerasoe aio misa „bedenk gij den Zondag te hei-

ligen"; pangadatawe si a m a n g o e boeroe sinangoe „eer uwen

vader en uwe moeder'' apoeloewe i'ite madaringita sasinaoet

oe Roeata „laat ons luisteren naar de geboden Gods". De constructie van

dezen zin is wel geene goed Talaoetsche, daar zij duidelijk eene navolging is

van het Mal. „hëndaklah kita mënëngar", maar de vorm apoeloewe is op

zich zelf goed. Verder: a w o r e t a n a w e o e d e m e d a „pas op dat die tafel

niet worde beschreven".

Ook achter andere woorden is deze nadrukspartikel te vinden, bv.

a r i e w e, de partikel van de Verbiedende wijs (zie beneden, in § 55), ta'ambe

„nog niet", uit ta'ana en we.

Ten slotte is nog de a te vermelden, die achter sommige Imperatieven

staat, bv. t o g o r a, van den stam togota; ook bij deze -a wordt de klem-

toon verplaatst naar de lettergreep die voor de - a staat; deze valt dus in

to-gota op t o, in togora op go. Andere voorbeelden zijn: oebenaa
(klemtoon op na), van oebena „de handen in de zijde houden"; b a t e a a, st.

bate; paoene mbetaa (klemtoon op m b e), st. o e n e m b e t a (op ne)

„dicht langs den zoom gaan, den uitersten kant houden"
;
paparalintoedaa

(kl. op da), st. lintoeda (kl. op 1 i), Dit -a heeft dus denzelfden invloed

op den vorm van het woord waaraan het wordt gehecht, als het bovengenoemde

(t) e. Wat de laatste ain bateaa en paoene mbetaa beteekent, kan

ik niet zeggen.

§ 55. De Verbiedende Wijs of Vetatief wordt gevormd met ar ie

of a r i e w e, eene partikel die eene waarschuwende beteekenis heeft „laat niet,
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dat toch niet". Eveneens waarschuwend is at ar ie „laat nog niet, dat

vooreerst nog niet". Welk element dit atarie boven ar ie bevat, is mij

niet bekend. Het Sang. heeft ai', ari', ar ie' en ari'be, zie Sprkk. bl. 181.

Daar be eene enclitica is (zie boven, in § 54), die ook den vorm b o e è' heeft,

zoo kan met zekerheid worden gezegd dat de grondvorm van Tal. a r i e is

ari. In dit ari steekt het ontkenningswoord d i, vgl. Tag. Bis. di, dili,

Iloko di, Ibanag ari, dji, Goront. d i 1 a, Loin. madi, Boeg. de', Sang.

dëndilë (wortel dilë) „ontkennen", madiri, madidi „niet willen",

Negr. ai (Bijdr. K. I. 1882, bl. 254), dat uit ali of ari moet zijn ont-

staan. Prof. Kern vergelijkt op bl. 133 van zijn „Fidji-taal" het Fidjische

ontkenningswoord de „opdat niet", het Tomb. rei, Bikol, Tons. d a i, Soemb.

d e, Samoa 1 e, N. Jav. d e d e en Maori h o r e. Ook onder de Toradja'sche

talen zijn er die r a i, t o r a i tot ontkenningswoord hebben.

Omtrent de constructie van den Vetatief met a r i e, a r i e w e zijn de

opgaven van den Heer Talens onzeker. Zoo vind ik in eene vertaling dei-

Tien Geboden:

ariewe i'o mamate „gij zult niet dooden".

ariewe i'o soemandaga „gij zult niet echtbreken".

ariewe i'o mana'o „gij zult niet stelen".

ariewe i'o maniala mbawahia soe taoematewaine
„gij zult geen valsche getuigenis geven tegen anderen".

Hier is dus ar ie met het Futurum geconstrueerd, doch elders vind ik:

ar ie paoensandare, arie pangoensandata „leun niet".

ar ie paoelalere, arie pangoeleleda „ steun niet met

den rug".

arie pamita „raak niet aan, kom er niet aan".

arie paoenembeta „niet te zeer op den rand".

Het is volstrekt niet onmogelijk dat beide constructies voorkomen. Im-

mers in het Sang. heeft men zoowel ai' p a n g a l a' „neem niet", ai' pa-

kia/a' oe poetoeng „laat geen vuur halen", als k a r i e' m a m o s o'

boengang „ pluk geen bloemen", kar ie' koemang boea ngkaloe,

„eet geen boomvruchten". De beide partikels ai' en k a r i e', die oorspronkelijk

identisch zijn, worden dus verschillend geconstrueerd: de korte vorm met den

Imperatief, de lange met het Futurum. Wel zijn in de praktijk der taal a i'

en k a r i e' verschillend in kracht van verbieden, maar beide zijn toch veta-

tief. Indien in het Talaoetsch arie zoowel met den Imperatief als met het

Futurum wordt verbonden, zal er waarschijnlijk eenig onderscheid in de betee-

kenissen der beide constructies zijn.
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Streng verbiedend is i m b a r a n g a „laat vooral niet, dat volstrek

niet" en nog strenger is mangkimbaranga „dat nimmer, laat nooit".

Uit dezen laatsten vorm en uit liet Sang. koembahang (Sang. Sprkk. bl.

184) blijkt dat imbaranga staat voor kimbarang. Wat in de Sprkk.

t. a. p. over de afleiding van koembahang is te vinden, is, indien het

juist is, natuurlijk ook van toepassing op Tal. imbaranga, mangki-
mbaranga.

Deze beide vetatieve partikels worden niet gevolgd door den Imperatief,

maar door het Futurum, zooals blijkt uit de volgende voorbeelden

:

Mang kimbarang i ' o p i a' d o e a t a waine „gij moogt nimmer an-

dere goden hebben".

Mangkimbarang i'o manago ngkaran oe Mawoe Roeata-

n o e taghoenane „gij moogt nimmer den naam des Heeren Uws Gods

ijdellijk noemen.

Mangkimbarang i'o ma ma te „gij zult nimmer dooden".

Mangkimbarang i'o s o em a n d a g a „gij zult nimmer echtbreken' '

.

Mangkimbarang i'o mana'o „gij zult nimmer stelen".

Mangkimbarang i'o maniala wahia soe tooemata waine

„gij zult nimmer valsche getuigenis geven tegen anderen".

Mangkimbarang i'o noem erna n saranapa n tooemata

waine „gij zult nimmer iets begeeren van anderen".

§ 56. Als Imperatief geeft de Hr. Talens ook op mampanga/apa, met

de beteekenins „haal steeds", dus een duratieve vorm. Geheel overeenkomstig

daarmee is de meervoudsvorm der Sangireesehe werkwoorden, bv. mëmpa-
ngala' (Fut.), nëmpangala' (Praet.), mëmpa 'nga/a' (voor mëm pa-

ri gang a/a', Praes.) Zie over deze vormen bl. 110-112 der Sang. Sprkk.

Het is niet gemakkelijk deze vormen te verklaren. Dat zij van den

naamwoordelijken vorm (het nomen verbale) van het w. w. als secundairen

stam zijn afgeleid, valt terstond in het oog. Daar het nomen verbale ook als

Inrperatief optreedt, valt het gebruik dat het Talaoetsch van dezen vorm maakt

gemakkelijker te verklaren, dan dat hetwelk bet Sangireesch er van maakt.

Men kan n.1. mampanga/apa beschouwen als een Conjunctief-vorm, afge-

leid van den Imperatief (het nomen verbale) pangal a p a. Het Bareé, eeuc

Toradja'sche taal, vormt zijnen Conjunctief van het nomen verbale, dat tevens

als intransitieve Imperatief optreedt, bv. van den stam k o n i (eten), p a-

ti g k o n i „ eet, doe uw maal", k o e p a n g k o n i „ dat ik ete", naast k o n i „ eet bet",

koekoni „ik eet het". In dien zin opgevat, zou mampanga/apa te verta-
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len zijn met „dat (gij, enz.) moogt halen", welke vorm als Conjunctief of Op-

tatief, door zijne wenschende beteekenis, het karakter van Duratief kan hebben

gekregen.

§ 57. De Tijden worden in het Tal., zooals wij reeds boven hebben

gezien, aangeduid door den vorm van het werkwoord. Het Futurum is in

het algemeen de grondvorm: het stamwoord, met voor-, in- of achtervoegsel.

Het Praesens onderscheidt zich door den geredupliceerden vorm van het

stamwoord en het Praeteritum is kenbaar aan het invoegsel -in-. Al heb-

ben deze vormen weder veranderingen doorgemaakt, in het algemeen zijn

hiermede de kenmerken gegeven der drie Hoofdtijden die het Talaoetsch

onderscheidt.

Het Futurum wordt verder nog omschreven of nader omschreven door

partikels, waarvan er eene is tata, te vertalen met „straks, aanstonds", bv.

tata iwore'oe „zal straks door mij geschreven worden", tata oemawosa

„'t zal wel ontoereikend zijn". Dit tata is wellicht identisch met tataka,

Sang. tëta', Tont., Tomb. to'tol, Tag. Bent, Tons. totol „beginnen", zoodat

tata dan zou aanduiden het begin der handeling door het w. w. uitgedrukt.

Alleen de opene eindlettergreep is een bezwaar tegen deze afleiding. De k in

tataka is overigens dialectisch, vgl. panatarane ,,de eerste"; de oorspron-

kelijke sluiter is dus d of r, en deze kan in de partikel tata afgevallen zijn.

In pado tata „wacht eerst", heeft tata eene beteekenis die voor deze

afleiding pleit.

Het Praeteritum kan nog nader omschreven worden door s o e ë t e en

boeate. Deze beide partikels hebben den nadrukwijzer te (zie boven, in § 54.)

achter zich en luiden dus in stamvorm s o e ë en b o e a. De beteekenis van

s o e ë, Sang. id., is „op, ten einde", vgl: ook Bent. s o e i. Het heeft dus

dezelfde beteekenis als Mal. abis, Jav. wis, Bis. o b o e s.

De partikel b o e a beteekent als voorzetsel „van uit, van af". Verbon-

den met een werkwoordsvorm, duidt zij dus aan dat het onderwerp reeds

uit de handeling is, die reeds achter zich heeft. Hetzelfde valt te zeggen

van het Sang. b o ' o e, dat zoowel de herkomst aanduidt, bv. bo'oe koa-
n e n g „van rechts", bo'oe raloeng „van uit", als het. Praeteri-

tum omschrijft, bv. bo'oe nanoewang kaloe „heeft hout gehakt".

Dit bo'oe nu is te ontbinden in b o' en o e, zooals op bl. 277 der

Sang. Sprkk. is aangetoond. Indien het Tal. b o e a met het Sang. b o' iden-

tisch is, dan kan men b o e a als den oorspronkelijken en b o' als den samen-

getrokken vorm beschouwen. Voorbeelden zijn : ia'oe soeëte napawo-
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reta „ik heb reeds bevolen te schrijven"; i'o woeate nadea'a? „hebt

gij al gezocht?" Ook woorden als arabi „gisteren" kunnen dienen om het

Praeteritum aan te duiden, gelijk van zelf spreekt, bv. arabi i a ' o e

namoreta „gisteren heb ik geschreven". Doch het Futurum gebruikt met

partikels die eene praeteritale beteekenis hebben, is weer te geven met onze

Voorwaardelijke wijs, bv. arabi ia'oe mamoreta „gisteren zou ik

gaan schrijven".

Het Praesens kenmerkt zich door reduplicatie van den stam. Partikels

die den Tegenwoordigen Tijd nog nader bepalen, vind ik niet opgegeven. Zoo

beteekent dus : ia'oe mammoreta „ik ben thans aan het schrijven, ik

schrijf", isasoso'oe „thans breng ik het af, ga ik er mee afwaarts", i s a -

sale „er wordt (thans) langs het strand gegaan", ilalage „thans wordt er

om gelachen". De veranderingen die de geredupliceerde vorm ondergaat, zijn

reeds boven, in § 24, 37 besproken.

§ 58. Eenige werkwoorden die van de tot nu toe besprokene vor-

mingen afwijken, zijn de volgende

:

m a n d o e m a ''o e p a „omvatten met de armen", gevormd van een

secundairen stam doema'oepa, een o e m - vorm van d a ' o e p a, waarvan

o. a. is gevormd mara'oepa „omhelzen". Waarschijnlijk wil men met den

vorm mandoema'oepa uitdrukken „meten met de doema'oepa (het-

geen omsluit, omvademt, wellicht de naam voor een vadem in 't rond)". Voor-

beelden van soortgelijke vormen in 't Sang. zie Sprkk. bl. 201.

Van denzelfden stam d a ' o e p a komt de vorm oemaira'oepa,

Fut., oe'aira'oepa, Praes. (Durat) „de armen op de borst gekruist hebben".

In dezen vorm trekt de aandacht de i die onmiddellijk vóór den stam staat.

Deze i komt eveneens voor in den vorm oe'aimba/oeda „de handen op

den rug hebbende". Men zou den eersten vorm, gelet op de beteekenis van

d a ' o e p a (omhelzen, omvatten, omvademen), kunnen vertalen met „zich zelf

omvattende". Van den stam ba/oeda is mij de beteekenis niet bekend. Op de

beteekenis van oemaira'oepa, lettende, is men geneigd deze i gelijk te

stellen met de reflexieve i, die op bl. 212 der Hfdst. Tt. is behandeld, bv. in

het Tont. mapainganga' „zich gek houden" (woordel. »zich gek maken"),

waarin i met „zich" is vertaald. Dit i is echter op bl. 213 vergeleken met

het Sang. si-', (Sprkk. bl. 112). Of dit in het Tal. bestaat, weet ik niet,

maar het is niet waarschijnlijk dat het dan den vorm i zou hebben en dus

meer op het Tont. gelijken dan op het Sang. Juister is het misschien die i

gelijk te stellen met de i van de Sasahara-vornien, die op bl. 201 der Sang.
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Sprkk. zijn genoemd, n. 1. maiwantelë, naast mamantelë „baren" (st.

b a n t e 1 ë), vormen die dikwijls worden gemaakt waar men Sasabara noodig

beeft en die dus voor een groot deel uit navolging zijn ontstaan. Van deze

i- is mij de beteekenis niet bekend. Het is ook nog moge- lijk dat, altbans

bij oemaimbaloed a, moet worden gedacht aan het voorvoegsel hoe-,

h ë - in het het Sang., dat met voorgevoegd m a -, het samengestelde voor-

voegsel malioe-, m a h i -, m a h ë - vormt, gevoegd voor den al of niet

intensieven stam, met de beteekenis van ons - i g, - a c h t i g, „rijk aan" bv.

m a h o e a n g i n g „winderig", mahemboeala „'t voorkomen hebbend van

een krokodil" Sprkk. bl. 128, 129. Het eenige voorbeeld dat ik van dit

voorvoegsel in het Talaoetsch heb, is m a r o e s a l a, in de Woordenlijst de

vertaling van „misdadiger", dus eig. eeii adjectief met de beteekenis „schuldig".

Hiermede komen ook overeen de meervoudsvormen der w. w. die het infix

o e m hebben, mahoeii da/eng, mëmpahoendaleng (Ibid. bl.

146). Het Sang. heeft n.1. voor het Tal. o e m a i m b a l o e d a, den vorm

m a n g o e m b e 1 o e d ë. Deze vorm m a n g o e- nu komt in het Tal. ook

voor. De voorbeelden die ik heb, zijn

:

m a n g o e m p i s a n a „drukken, verdrukken, onderdrukken", stam o e-

m p i s a n a ; verwant daarmede is de stam apisa, mangapisa „in 't on-

geluk storten, bedriegen".

mangoensandata „leunen, steunen", vgl. Sang. s a n d e h ë, Mak.

s a n d e r e', Bis- s a n d i g, Tag. s a n d a 1, Mal. Jav. Bat. s a n d a r.

mangoeleleda „leunen met den rug tegen iets".

m a n g a / o e m b i w i ,,de onderkaak horizontaal heen en weer be-

wegen" eu m a n g a l o e w e b e g a ,,de onderlip scheef trekken", beide namen

van bewegingen die men tegen elkander maakt als men twist heeft, zijn waar-

schijnlijk tot één stam terug te brengen. De secundaire stammen zijn k a -

/ o e m b i w i en ka/oewebega, samengesteld met een prefix kaloe-,

dat ook in het Sang. voorkomt en op bl. 140 der Sprkk. is behandeld.

B i w i en b e w e g a, de primaire stammen, zijn waarschijnlijk identisch

en hetzelfde woord als Mal. b i b i r, Tag. Bis. b i b i g, Sang, b i w i h ë, Tal,

1) i w i k a „lip". Beide werkwoorden beteekenen dan „de lippen krom trekken,

den mond scheef trekken".

Een voorbeeld van het voorvoegsel mangi- vóór den intensieven stam,

geeft manginsoeë „eindigen", stam s o e ë „af, geëindigd". Dit mangi-,
dat in de Filippijnsche talen den vorm m a g i -, en in 't Sang. dien van mangi-,

in a n g o e -, m a n g ë -, heeft in het algemeen gesproken, de beteekenis

van „streven naar. zoeken, trachten naar". Zie Sang. Sprkk. bl. 202 en
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Bijdr. K. I. 5, X, bl. 387. Over den samenhang van dit m a n g i -, magi-

met m a k i - enz. kan men het een en ander vinden in Hfdst. Tt. bl. 168.

Van een prefix m ara- vind ik een voorbeeld in maramawoe
„zich onderwerpen". Dit woord heeft tot stam mawoe „heer" en kan dus

wel niet anders beteekenen dan „een heer hebben", Mal. b ë r t o e a n. Het Sangi-

reesch heeft m a h a m a w o e en daarnaast mëtahamawoe. Wij mogen

dus, naar analogie van t a h a=Mal. t ë r, dit m a h a gelijkstellen met m ë r-,

het voorvoegsel waarvan Dr. Fokker op bl. 32 van zijn werk „Malay Phone-

ties" een groot aantal voorbeelden uit het Mal. geeft; vgl. ook nog M ë r-

boekit „bergachtig", naam van een eilandje bij Singapoera; thans zegt het

Mal. bërboekit. Verder is mar- bekend in het Toba-Bataksch en mër-

in het Dairisch en Karo'sch, in welke laatste taal het doorgaans tot ë r - wordt

;

in de Filippijnsche talen heeft het den vorm mag-.

Naast m a 1 e w a „likken", komt voor toemanggoe/ewa „water-

tanden, smakken met de tong", stam taiiggoelewn, Het voorvoegsel

tanggoe-, waarmede bij dezen secundairen stam het stamwoord 1 e w a

is samengesteld, is waarschijnlijk een bijvorm van taghoe-, tahoe-,

dat in het Sang. voorkomt, zie bl. 132 der Sprkk., en dat met het boven

in § 20 behandelde t a r a - in verband moet staan. De beteekenis van

toemanggoe/ewa moet dan zijn: „quasi de tong gebruiken, doen alsof

men likt".

§ 59. Omtrent de zelfstandige naamwoorden kan ik na het in

§ 16— 18 gezegde omtrent de uitdrukking der naamvallen, niets afzonderlijks

meer mededeelen.

Over de bijvoegelïjke naamwoorden is in § 29 gesproken.

Behalve de adjectieven die met ma- (II, het intransitief-passieve) zijn

gevormd, zijn er ook in het Tal., evenals in het Sang., een aantal stamwoor-

delijke adjectieven, waarvan mij de volgende bekend zijn:

bengel a „doof", Sang. b e n g e 1 ë, Tont. w ë n g e 1, Tag. b i n g i,

Mal. bengal, Bis b o n g o 1.

b o e t a „blind", Sang., Jav. Mal., enz. id.

b e n g k o 1 a „krom", Sang. béng k o", Jav. b e n g k u k, Mal.

b ë n g k o k.

bat o e (dial. bakoe, batjoe, baroe) „nieuw", Sang. boehoe,

Bent. w o e h o e, Minah t. w ë r o e. Mal. b a r o e.

b a g a „dom", Sang. h a ga' „leelijk".

p a n d e „knap" (wellicht uit het Mal. overgenomen).
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bel o „scheel", Sang. b e 1 a o e.

m o o e „stom", Sang. id.

da Ie o „slecht", met reduplicatie gevormd, vgl. Tont. lewo' „slecht",

Sang. Ie o' „lengen".

d a r i o ' a „jong", Sang. d a r i o', geredupliceerd uit d i o', in het Sang.

een bijwoord van graad „nog al, vrij wel," zie Sprkk. bl. 258. Vgl. Bis. d i o,

didio „heel weinig", diot „weinig, klein".

lome „zwak", Sang. nnlome, Tt. 1 ë m e'.

n a m b o „veel".

timada „oud", Sang. t i m a d ë.

Evenals in het Sang. en in het Bare'e (waar ook meestal de adjectie-

ven met ma- zijn gevormd) zijn de stam-adjectieven veelal de namen van in

het oog loopende lichaamsgebreken. Waarschijnlijk zijn deze woorden zeer

oud; dit zal dan ook wel de reden zijn, dat zij geen voorvoegsel hebben.

De Minahassische talen, waar de bijvoegelijke naamwoorden alle grondwoorden

zijn, vertegenwoordigen dus in dit opzicht wel het oudere tijdperk.

Over den geredupliceerden vorm van sommige adjectieven, zie § 15.

§ 60. Van de Telwoorden valt het volgende mede te deelen :

De Hoofdtelwoorden zijn: 1. asa, 2. d o e a, 3. t a 1 o e, 4. a p a t a,

5. a / i m a, G. a n o e m a, 7. p i t o e, 8 o e a / o e, 9. a s i o, 10. a p o e / o.

Van deze telwoorden valt slechts te zeggen, dat zij de regelmatige

Talaoetsche vormen vertoonen van de bekende Indonesische telwoorden. In

a / i m a, a s i o en a p o e / o is het voorvoegsel a - op te merken. Volgens de

Sang. Sprkk. bl. 227 telt men ook in het Sang. wel k a k ë s a, k a ' d o e a,

k a t ë 1 o e. De bewering dat dit navolging zou zijn van het Maleisch wordt

voldoende wedersproken door het feit, dat dit voorvoegsel slechts bij drie der

Talaoetsche telwoorden voorkomt. Het is hier waarschijnlijk assonantie aan

den beginner der voorafgaande en volgende telwoorden ; tusschen a p a t a en

a n o e m a staat dan a / i m a, voor 1 i m a ; op het drielettergrepige o e a / o e

volgen a s i o en apoelo. Indien deze onderstelling juist is, dan is dit

prefix voorgevoegd toen het reeds geen k meer had.

Daar het Sang. naast poe /o ook mapoe/o heeft voor „tien" en

het Tal. voor „honderd" m a r a s o e t a, Sang. m a h a s o e, zou a p o e / o

aan de andere vormen kunnen geassimileerd zijn, dus niet uit a p o e / o, maar

uit m a p o e / o ontstaan.

Verder telt men : apoe/o asa, apoelo roea, a poe/o tal o e, enz.

Verhandelingen, dl. LIX, lo st. 7
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„Twintig' isdoea poe/ o, 21, doea jDoe/o asa. Verder vind ik: tal o e-

m p o e / o (30), apatoe poe/o (40), limampoe/o (50), anoem oe poe/o

(60), enz.

„Honderd" is marasoeta, overeenkomende met Sang. m a h a s o e'.

Men behoeft h a s o e' en rasoeta niet als omzettingen van den gewonen

vorm r at o es, enz. te beschouwen, daar de s in het Sang. vaak de plaats

der / inneemt en de eindsluiter t a in het Tal. dialectisch kan zijn.

De opgave doea poe/o voor 20 in de Woordenlijst komt mij voor

eene verschrijving te zijn voor d o e a m p o e / o, daar in alle volgende samen-

stellingen met p o e / o dit laatste woox*d het lidwoord heeft.

„Duizend" is sariwoe. Voor 10.000 vind ik opgegeven salageana,

een woord dat wel eene onbeperkte hoeveelheid zal beteekenen.

Voor „een half" geeft de Woordenlijst matanga, Mal. teug ah, enz.

en m a / o e a r a, Sang. loara „midden".

De Vermenigvuldigende Telwoorden worden gevormd met p a ' a -, zie

boven, in § 22.

Over de Rangtelwoorden, zie § 21. Voor „de eerste" gebruikt men

p a n a t a r a n e, van den stam tataka „beginnen", zie § 47.

§ 61. Voornaamwoorden.

Evenals in het Sangireesch, komen in het Talaoetsch de Persoonlijke

Voornaamwoorden voor in het enkelvoud, tweevoud, drievoud en meervoud,

zoowel bij de zelfstandige als bij de achtergevoegde vormen.

De persoonlijke voornaamwoorden zijn

:

]ste persoon 2dG persoon 3de persoon.

Enkelvoud ia'oe i'o itooe.

Tweevoud iamboea (excl.) iradoea itaroea.

i a d o e a (incl.)

Drievoud i a m i n t a 1 o e (excl.) iamioe ntaloe i n g a n a t a 1 o e.

i i t e ntaloe (incl.)

Meervoud iami (excl.) iamioe imangitooe.

i i t e (incl.)

In den 2 tlen naamval staande, worden deze voornaamwoorden als achter-

voegsels gehecht aan het woord dat zij bepalen. Zij vervullen dan de plaats

van bezittelijke voornaamwoorden en worden daarom hieronder besproken.

De 3de en 4de naamval worden grevormd door voorvoeo-ino- van het VOOr-

zetsel dat den locatief aanduidt en dat in het Tal., evenals in het Sang.,

s o e luidt. In de Sang. Sprkk. op bl. 277 is s o e ontleed in s e en o e, het
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lidwoord 't welk een woord bepaalt dat in den 2den naamval staat. Daar nu

de pers. voorn, woorden alle met het lidwoord i zijn verbonden, zoo wordt dit

s ë met dit lidwoord tot s i, zooals het met het andere lidwoord tot s o e wordt.

Datief en accusatief der pers. voorn, woorden luiden dus s i a ' o e, s i ' o,

siamioe, sitooe „mij, aan mij, u, ulieden, hem."

Evenals het Sangireesch, bezit het Talaoetsch nog een anderen vorm

van het pers. v. n. w. van den lsten pers., n. 1. t a ' o e, het Sang. t a k o e',

dak o e', zie Sprkk. bl. 191— 193, 237. De vraag rijst, wat de t (d) in den

aanvang van dit woord te beduiden heeft.

Waarschijnlijk is t a k o e', d a k o e' te vergelijken met Jav. tak, Mal.

d a k o e, die gewoonlijk worden beschouwd als emfatische vormen voor a k ( o e).

Behalve de vorm, spreekt hiervoor de beteekenis, want takoe', ta'oe zijn

nadrukkelijke vormen, bv. (Sang.) takoe' ni'papeta soe/enso, koe'

ni'dareso (Luk. XIX, 20) „ik heb het in een doek gewikkeld en wegge-

legd" (de spreker stelt zich hier tegenover anderen, die dit niet hebben gedaan).

Toch is de nadruk dien het gebruik van takoe, ta'oe aan den lsten pers.

geeft niet altijd belangrijk, zie bv. t. a. p. vs. 22 i k a o e takoe' ihoe-

koeng toe hoe' baweranoe „ik zal u oordeelen naar uwe woorden";

verderop staat : m a n g a / a' a p a ntakoe'be t a n i p ë 1 o', m a ' m ë n s a'

apa ntawe niasi'koe o „ wegnemende, wat ik zelf niet heb neergelegd,

oogstende wat ik niet heb geplant." Van het Tal. kan ik geen voorbeelden

van 't gebruik van ta'oe in den zin aanhalen.

De vorm i a ' o e is geheel regelmatig naar de klankwetten van het

Talaoetsch. Evenals bij de andere pers. v. n. woorden, is hier de naamwijzer

of het lidwoord bij eigennamen en woorden die het karakter van eigennamen

hebben, in het Tal. en Sang. i, samengegroeid met het pers. v. n. woord

;

een vorm a'oe komt niet voor. Ook de meervoudsvormen zijn regelmatig:

iami staat voor i ka m i (Sang. id.), i i t e voor i k i t e (Sang. i kit e').

De drievoudsvormen zijn de vormen van het meervoud, verbonden met

het telwoord tal o e „drie", dat voorzien is van het lidwoord n. Woordelijk

beteekent dus iami n tal o e „wij, de drie, wij die drie zijn".

De tweevoudsvormen zijn moeilijker te verklaren. Waar het Tal. heeft

i a m b o e a, zegt het Sang. i kandoea. Dit laatste is samengetrokken uit

i kami ndoea; men verwacht dus voor het Tal. i andoea.

Het staat vast dat amboea uit k a m b o e a is ontstaan, daar de vorm

van i amboea als pron. suffixum van een woord dat op eene opene syllabe

eindigt, ngkamboea is.

Dat kamboea uit kami roea is samengetrokken en dat deze samen-
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trekking niet, zooals men zou verwachten, kandoea of andoea heeft opge-

leverd, is wellicht hieruit te verklaren, dat men de m van kami heeft willen

behouden om den vorm van kami zooveel mogelijk te handhaven.

De d heeft zich dus naar de m gevoegd en is van supradentale tot

labiale media geworden. Deze soort assimilatie heeft eene parallel in het Sang.

doema/ëmpasiang, een bijvorm van doema^oengkasiang, van den

stam kasiang „ach ik stakkert!", het Mal. kasihan. Beide werkwoorden

beteekenen „zich zelf beklagen".

In den inclusieven vorm iadoea is jute niet terug te vinden. De

uitdrukking komt overeen met het Sang. i ka do e a „de getweeën" en zal

dus, evenals deze, moeten opgevat worden als een meervoudsvorm van het

telwoord doea „twee", gevormd met ka-. Het voorvoegsel ka- (a-) heeft

dan in k a d o e a (Tal. a d o e a) dezelfde functie als ka- in het Mal. k a m o e,

meervoud van m o e.

De tweede persoon e. v. i'o staat voor ik o, Sang. i kaoe. Als voorn,

woord van den 2 tlen pers. e. v. is kaoe algemeen Mal. Pol.; o is dus samen-

getrokken uit aoe en i is de naamwijzer.

De 2 de persoon mvd. ia mi o e, voor i kami o e, staat naast Sang. i

kamen e, voor i kam o e ene (Sprkk. bl. 238), gelijk in een aantal talen van

Midden-Celebes kamioe staat naast ka moe bij andere verwanten. Over dit

kami o e is het een en ander opgemerkt in de Hfdst. Tt. op bl. 247, 248,

waarheen ik hier verwijs.

Van dit meervoud iamioe is het drievoud ia mi o e nfaloe gevormd,

op dezelfde wijze als bij den l sten persoon.

Het tweevoud i r a cl o e a bevat op zich zelf niets dat den 2den persoon

aanduidt, evenmin als het Sang. i roea, de dualis van het pers. v. n. woord

aan den 2den persoon. Radoea is een geredupliceerde vorm van den stam

doea „twee", i radoea is dus zooveel als ons „allebeiden". In het Sang. is

echter i rëdoea het tweevoud van den 3den persoon.

Het pers. voorn, woord van den 3den pers. e. v. itooe is geen eigen-

lijk voornaamwoord. Tooe is ontstaan uit taoe „mensch, iemand", itooe

is dus z. v. a. „de bekende persoon", d. i. „hij". Het S:mg. heeft in si e nog

bet echte pers. v. n. w. 3 de pers. bewaard.

Het mvd. i mangitooe is van het e. v. itooe gevormd door voor-

voeging van het meervoud aanduidende manga.

De drievoudsvorm i ngana taloe bevat, behalve liet telwoord ta-

loe, een voornaamwoord ngana dat synoniem moet zijn met i mangito o e.

Als bezittelijk voornaamwoord komt naast i ngana taloe voor: i mangi-
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tooe n tal o e. Ook in de spreektaal is i ngana gebruikelijk als voorn.w. 3e

p. niv., bv. i ngana apa? — i ngana Esana „wat voor lieden zijn zij?"—
«Zij zijn Esangers;'' ba/oede i ngana Rainisa na Hoe te wowa .bah,

die lieden van Rainis zijn er al heelemaal onder".

Zeer waarschijnlijk is ngana een verkorte vorm van mangana'a,

meervoud van ana'a .kind," op te vatten in den zin van .jongen, vent",

daar mangana'a een roepwoord is van een man tot zijne makkers, z. v. a.

.zeg, vrinden!''. Zie verder beneden, in § 70. In het Sang. ken ik ngana niet.

Het tweevoud van het pers. v. n. w. 3de pers. luidt i. taroea. Deze

vorm komt mij voor te zijn ontstaan uit i taoe roea „de twee lieden, zij

beiden", waarbij dus taoe als oudere vorm van het huidige tooe wordt

aangenomen.

§ 62. Bezittelijke Voornaamwoorden.

Deze worden uitgedrukt deels door den korten vorm der persoonlijke

voorn, w., als aanhechtsels gevoegd achter het woord dat zij bepalen, deels

door den vollen vorm der pers. v. n. woorden, volgende op het door hen

bepaalde woord en daarmede in genitief-verband staande. Al naardat zij staan

achter een woord met open of met gesloten eindlettergreep, verandert de vorm

der bezittelijke voornaamwoorden, zooals wordt aangetoond door het volgend

overzicht, waarin de eerstgenoemde vorm die is na een woord met open eind-

lettergreep, de daarna genoemde die na een woord met gesloten eindsyllabe.

1° persoon.

Enk. v. — 'o e, — n?ko e.

Tweev. — ngkamboea, — iamboea (excl.)

— ngkadne a, — i a d o e a (incl.)

Driev. — n g k a m i n t a 1 o e, — iam i n t a 1 o e (excl.)

— ngkite n tal o e, — iite n tal o e (incl.)

Mvd. — ngkami, — ia m i (excl.)

— ngkite, — iite (incl.)

2de persoon.

Enkv. — noe.

Tweev. — n d a d o e a, — i r a d o e a.

Driev. — ngkami o e ntalue, — ia mi o e n tal o e,

Mvd. — ngkami o e, — ia mi o e.
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3de persoon.

Enkv. — ne.

Tweev. — ntaroea, — itaroea.

Driev. — ngana taloe; mangitooe ntaloe,

Mvd. — mangitooe, — i mangitooe.

i ngana taloe.

„jongere broeder,Als voorbeelden volgen hier de woorden t o e a r i

zuster" als woord met open eindlettergreep en ana „voedsel, spijs", dat voor

de aanhechting der suffixen als een woord met gesloten eindsyllabe te

beschouwen is.

l e persoon.

Enkv. toeari'oe „ mijn jongere broeder".

Tweev. toeari ngkamboea „ons beider jongere broeder" (en niet

de uwe).

toeari ngkadoea „ons beider jongere broeder" ^tot elkaar

gezegd).

Driev. toeari ngkami ntaloe „de j. broeder van ons drieën" (en

niet de uwe).

toeari ngkite ntaloe „de j. broeder van ons drieën" (tot

elkaar gezegd).

Mvd. toeari ngkami „onze jongere broeder" (en niet de uwe).

toeari ngkite „ons aller jongere broeder".

Enkv. angkoe „mijn voedsel".

Tweev. an iamboea „ons beider voedsel" (en niet het uwe).

au iadoea „ons beider voedsel" (tot elkaar gezegd).

Driev. an iami ntaloe „'t voedsel van ons drieën" (en niet van u).

an iite ntaloe „'t voedsel van ons drieën (tot elkaar gezegd).

Mvd. an iami „ons voedsel (en niet van u)".

an iite „ons aller voedsel".

2e persoon.

Enkv. toeari moe „uw jongere broeder".

Tweev. toeari ndadoea „uw beider jongere broeder".

Driev. toeari n g k a m i o e ntaloe „ uw drieër jongere broeder".

Mvd. toeari ngkamioe „ulieder jongere broeder".

Enkv. anoe „uw voedsel".

Tweev. an iradoea „uw beider voedsel".
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Driev. an iamioe ntaloe „uw drieër voedsel".

Mvd. an iamioe „ulieder voedsel".

3de persoon.

Enkv. toearine „zijn, haar jongere broeder".

Tweev. toe ar i ntaroea „hun beider jongere broeder".

Driev. toeari ngana tal o e, t. mangitooe ntaloe „hun drieër

jongere broeder".

Mvd. toeari mangitooe „hun jongere broeder".

Enkv. ane, an itooe „zijn, haar voedsel".

Tweev. an itaroea „hun beider voedsel".

Driev. an i ngana taloe „hun drieër voedsel".

Mvd. an i mangitooe „hun voedsel".

Er valt nog hierbij te voegen, dat in den 2den en 3den pers. enkv. bij

woorden met half gesloten eindlettergreep resp. ngoe en nge wordt ach-

tergevoegd, bv. anangoe „uw kind", anange „zijn kind", van ana'a

„kind". Van inanga „moeder" vindt men, naast den vorm inange „zijne

moeder", in an gene, dus met twee pron. suff 3 e p. e. v., waarschijnlijk om-

dat men de i van inanga als naamwijzer voelt en dus na nge als twee-

lettergrepig, d. i. als stamwoord, waar achter dan weder het pron. suff. moet

worden gevoegd.

De hierboven opgegeven vormen der Bezittelijke Voornaamwoorden zijn

voor een deel suffixen, voor een deel genitieven der zelfstandige pronomina,

voor een ander deel half-suffixen. Met de laatste benaming zijn aan te duiden

vormen als ngkoe, ngkamboea, ngkadoea, ngkami, ngkite, omdat

zij alle nog bestaan in hunnen ouderwetschen vorm van genitieven van koe,

kamboea, kadoea, ka mi en kit e, die als zelfstandige voornaamwoorden

hunne begin -k reeds hebben verloren. Hunne functie is dus alleen die van

pronominale genitieven en hun genitief-vorm is versteend, maar uiterlijk

verschillen zij niet van de genitieven der zelfstandige pronomina. Echte suffixen

zijn vormen als -'oe, -noe, -ngoe, -nge, bij welke het lidwoord dat zij

oorspronkelijk gehad hebben en dat in het Talaoetsch, gelijk in zoovele andere

Indonesische talen een genitiefteeken is geworden, is verdwenen of onherkenbaar

geworden. Het is begrijpelijk genoeg dat de genitiefvormen der pers. v. n.

woorden de neiging hebben om suffixen te worden. Waar zij eenlettergrepig

zijn, geschiedt dit geregeld. Men ziet dan zelfs dikwijls nog dat het lidwoord

verdwijnt, zoodat in dezelfde taal of in twee zeer nauw verwante talen
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-ngkoe en -koe naast elkander staan. Zoo in het Tal. -'oe en -ngkoe,
terwijl Sang. uitsluitend -koe heeft, gelijk ook het Tontemboansch. Plet Bare'e'
heeft -koe en dialectisch -ngkoe, het nauw verwante Parigisch heeft
-nggoe (over -ngkoe).

De ng van ngkoe, ngkamboea, ngkadoea, ngkamioe, nta-
roea, ndadoea, ngkami, ngkite is het tot genitief-teeken geworden
lidwoord, waarover reeds boven, in § 16-18 is gesproken. Bij de andere
bezittelijke voornaamwoorden is het de i die deze functie vervult, terwijl bij

'oe, ngana, taloe en mangitooe de i is weggevallen, na den 'vocalischen
uitgang van het voorafgaande woord. Vóór den nasalen beginner van ngana
en mangitooe kan zich ook het lidwoord n niet handhaven.

De 3<*e pers. e. v. -ne staat voor nia, d. i. n -f ia; hier is de n dui-
;

delijk het lidwoord. In noe kan de n de m van het oorspronkelijke moe
hebben verdrongen.

Het is in ieder geval duidelijk, dat de persoonlijke voornaamwoorden,
zoowel in hun zelfstandigen als in hun afhankelijken vorm, alle van een lid-
woord zijn voorzien (of voorzien geweest) en dat dit bij de afhankelijke vormen
tot genitiefteeken is geworden. Wat betreft de vormen ngoe en nge na
halfgesloten eindsyllaben, de ng is hier ontstaan uit hamzah -f n; de faucaal
hamzah heeft dus aan de n eene velare uitspraak gegeven.

Bij samengestelde woorden of uitdrukkingen komt het pron. suff. achter
het hoofdwoord der samenstelling, bv. anangoe wawine „uwe dochter",
anange esaka „zijn zoon".

Wat betreft het gebruik van twee- en drievoud, ook bij het meervoud
wordt nog dikwijls een telwoord gevoegd ter aanduiding van het aantal personen
waarvan sprake is, wanneer dit bv. niet grooter is dan tien. Het zelfde vermeldt
Hardeland van het Ngadjoesch, op bl. 99 zijner Spraakkunst. Ook in het Bare'e en
in andere Toradja'sche talen vindt men deze eigenaardigheid, hoewel daar geen vor-
men voor het twee- en drievoud bestaan, zooals in het Sangireesch en h,t Talaoetseh.

De klemtoon valt bij de aanhechting der eenlettergrepige pron. suff.

achter woorden met open eindlettergreep. op deze eindlettergreep, dus m
toeari'oe, toearinoe, toearineop de lettergreep ri. Bij aanhechting
aan woorden die met nasaal of hamzah zijn gesloten, (behoudens de achter-
gevoegde looze a), blijft de oorspronkelijke klemtoon van het woord behouden.

§ 63. Aanwijzende Voornaamwoorden.
l e persoon: indi „deze, dit", gebruikt van iets dat de spreker in

de hand heeft, of met de hand kan bereiken of aanwijzen.
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o e de „deze, dit; die, dat", gebruikt ter aanwijzing van hetgeen iets

verder van den spreker ligt dan liet met indi aangewezene.

Versterkte vormen dezer aanwijzende voornaamwoorden zijn: inde te

„hier bij mij" en oedete „id., maar iets verder af", bijwoorden van plaats.

2de persoon: isoede, ter aanduiding van hetgeen dichter bij den

aangesprokene dan bij den spreker is, „die, dat".

3de persoon; eigenlijke aanwijzende voornaamwoorden van den 3 rlen

persoon zijn er niet. Om iets aan te duiden dat noch bij den spreker, noch

bij den aangesprokene is, gebruikt men plaatsaanwijzende bijwoorden. Men

moet daarbij in het oog houden, dat de dorpen op de Talaoet-eilanden alle

aan de zeekust zijn gebouwd, met het front der huizen naar de zee, zoodat

de zeezijde „voor", de landzijde „achter" is. De beide richtingen links en rechts

van iemand die met het gezicht naar zee staat worden „opwaarts" en „neder-

waarts" genoemd, naar gelang der plaatselijke gesteldheid. Zoo zegt men:

loda „daar aan den zeekant", indien het aangewezene te zien is,

lodasindi, indien het niet te zien is.

dala' „daar aan de landzijde", indien het aangewezene zichtbaar,

dalasindi, indien het onzichtbaar is.

doso „boven, aan de bovenzijde, opwaarts", als het aangewezene zicht-

baar, d o s o s i n d i, als het onzichtbaar is.

bowa „beneden, aan de benedenzijde, afwaarts'', als het aangewezene

te zien is, bowasindi, als het niet te zien is.

Verder wordt nog gebruikt poi, om eene richting aan te duiden die

zoowel met doso als met bowa ban samenvallen, bv. waar men zich bevindt

op eene plaats die zich niet langs de zeeknst uitstrekt. Is het aangewezene

niet zichtbaar, dan gebruikt men po is indi „daar, ginds, daarginds".

De bijvoeging van het lidwoord, die in het Sangireesch deze bijwoorden

van plaats tot aanwijzende voornaamwoorden maakt, kan in het Talaoetsch

niet plaats hebben, daar het Tal. het lidwoord e van het Sang. niet bezit.

Wat betreft den vorm der bovengenoemde aanwijzende voornaamwoor-

den, indi is id. met Sang., Mal., Bikol, Famp. Maleg., Petapa'sch (Tomini-

bocht) ini, vgl. Napoesch ide, Morisch end e. O e de en soede zijn in het

Sang. weder te vinden in de vragende voornaamwoorden hoede, soede

„welke, welk?" Men kan het er voor houden dat oede is ontstaan uit oedi

en het dan naast indi, idi stellen, zooals in het Jav. ik o e staat naast iki,

om het verder verwijderde aan te duiden.

Indete en oedete bevatten beide den nadrukwijzer te, waarover

reeds boven is gesproken, zie § 54.
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Loda is syn. niet Sang. laoedë, Tont. laoer, Jav. lor, Mal. laoet

„zee", vgl. den volksnaam Ta/oda, Sang. Ta/aoede „Talaoet". Het gewo-

ne woord voor „zee" in het Tal. is taha/oanga, Sang. tagha/oang

(Sasahara van sa si') „liet ruime sop." Loda heeft dus, evenals het Jav.

lor, alleen nog maar richtingaanduidende beteekenis.

dala, Sang. id., Mak. raja, Boeg. ad ja a
),

Mal. daja „landzijde,

binnenland".

d o s o is met Sang. d a s i ' te vergelijken ; het staat blijkbaar voor

d a s a. Of nu het Sang. d a s i ' nog een demonstratief affix i ' bevat, dat de

oorspronkelijke eind — a heeft verdrongen, kan hier niet worden uitgemaakt.

bowa is het Sang. bawa, Jav. Mal. Soend. bawah, Maleg. a va, enz.

die alle „beneden, onder" beteekenen.

poi is het Sang. pai, dat dezelfde beteekenis heeft.

sindi, dat aan bovengenoemde woorden wordt toegevoegd, wanneer het

aangewezene voor spreker en toegesprokene niet zichtbaar is, moet wel zijn

ontstaan uit indi, met de plaatsaanwijzende s. Sindi kan dus niet anders

beteekenen dan „hier". Waarom een woord met deze beteekenis wordt toege-

voegd aan woorden die iets aanwijzen dat op de plaats waar gesproken wordt

niet zichtbaar is, is niet terstond duidelijk. Wellicht is het aldus te verklaren:

De spreker heeft het aangewezene gezien aan den zeekant (1 o d a), het kan

dus zijn dat, als men op zijne aanwijzing gaat zien of zoeken, het aangewe-

zene er niet meer is. Dit moet de spreker in het midden laten, maar toen hij

het zag was het aan de zeezijde (loda) bij hem (sindi). Of wel de spreker

bedoelt met sindi „hier in de buurt", zooals men in het Tont. zegt a wek o

mbia'i „in het Zuiden hier in de buurt", van wia'i „hier".

§ 64. Over het Lidwoord, dat ook tot de aanwijzende voornaamwoor-

den behoort, is reeds het een en ander gezegd bij de bespreking van den

genitief, zie § 17. Een lidwoord als het Sang. e heeft het Tal. niet. Alleen de

naamwijzer blijft dus ter bespreking over.

Zooals reeds bij de pers. voornaamwoorden is te zien, is de naamwijzer,

die elders (Mal. Jav. Bat. Miuah.) si luidt, in het Talaoetsch i, gelijk ook in

het Sang. en in de Toradja'sche talen. Deze i staat dus als lidwoord vóór

alle eigennamen en voor de woorden die het karakter van eigennamen hebben,

zooals benamingen van verwantschap, titel of rang, namen van dieren, planten

1) Dit ad ja staat voor radja, gelijk nog blijkt uit do benaming Tor ad ja (Mak. Toe
raja) .^Bovenlander", waarin radja geen samentrekking is van ri ad ja., zooals dikwijls wordt

beweerd, maar de oude vorm van het tegenwoordige ad ja .,Westzijde, landzijde"; vgl. ook da jak

in O rang dajak „Bovenlander".
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of voorwerpen die men als personen wil laten optreden. Voorbeelden: i Oe-

poenga „Grootvader", i Toeanga „Mijnheer", i Mawoe „de Heer', i

mom o „de kleine meid", i mainga „de kleine jongen", i amangkoe
„mijn vader", i Loenggoe (naam van een vogel in een verhaal), i Woeta
„de Blindeman'', i Asianga „de Arme". In oepoenga en a m a n g a is

deze i geheel met het woord samengegroeid, zoodat men steeds i oepoenga,

iamanga uitspreekt.

In den Vocatief wordt, zooals wel vanzelf spreekt, dit lidwoord wegge-

laten. Doch bij iamanga blijft het behouden, bv. in het begin van het

Onze Vader „o Iamang iami soe Sorga!" Ook in ia'anga (Sang.

iakang, Mal. kaka') „oudere broeder, zuster" blijft de i met het grond-

woord verbonden, bv. dario' ia'anga „het oudste kind", iami taroeari

r i n g a n iami taria'anga „ wij de jongere met de oudere broeders en zusters".

De plaats van alle aanwijzende voornaamwoorden is achter het door

hen bepaalde woord, bv. ba/e'oe indi „dit mijn huis", bowone rnata-

nggaka oede „die hooge berg", panganga/ina soe Ta/oda oede „die

verhuizing naar Talaoet".

§ 65. Vragende Voornaamwoorden.

Van personen: isai „wie?"

Van zaken: apa „wat?"

De plaats dezer vragende voornaamwoorden is achter het woord dat zij

bepalen, bv. esaka isai n anoe poisindi? „ wie is de man die daar

gaat ?", aloë apa iapa toewan ga „ welke boom(en) moet(en) omgehakt

worden?", iamioe isai isaka toemondo „wie van ulieden gaan visschen?"

Apa wordt ook als substantief gebruikt en dan verbonden met de pro-

nomina suffixa, bv. ta/inga ntooemata, oede apane? „het oor van den

mensch, wat (deel) van hem is dat?", indi aola' o e apane? „dit is een

werktuig voor wat?"

I sai wordt in den 3den en 4den naamval tot si sai „aan wien, tot

wien, voor wien, wien?" I sai is het Sang. i sai, Minah. si sei, Bikol isai,

Petapa'sch i se, Boano'sch isoi, Kasimbarsch si sea, Oemalasa'sch si se e,

Tontolisch J
) sii, Boengkoesch i nai, Mandarsch id., Boeolsch i ta'i, Loin-

dangsch ihee, vgl. Boengk. ai en Tontemb. a'i „deze", Loind. aia. Het is

dus waarschijnlijk dat sai een aanwijzend voornaamwoord van den l sten per-

soon tot wortel heeft en samengesteld is met een lidwoord, waarvan nu nosr

maar alleen de s is overgebleven.

1) Deze vijf talen worden in de Tominibocht gesproken.
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Apa komt in tallooze Indonesische falen voor, als een woord van onbe-

paalde beteekenis, evenals a n o e, k o e r a (k o e j a, koe d j a, k o e a), g a o e.

Samengesteld met apa is het Tal. er e apa, Sang. k ere apa, woordelijk „zoo-

als wat?", vdr. „boe, hoedanig".

§ 66. Betrekkelijke Voornaamwoorden.

Als zoodanig worden gebruikt de vragende voornaamwoorden, dus is ai

voor personen, apa in bet enkelv. voor zaken, in bet meerv. voor personen en

voor zaken. Terwijl in het Sang. op deze beide woorden bet eigenlijke betr.

voorn.w. volgt, heeft dit in het Tal. alleen maar plaats bij apa en niet bij

i s a i. Voorbeelden: padaringika is ai pi' ta/inga ip ad ar ingika „hoore

wie coren heeft om er mede te hooren'; iamioe apa n ma ' ar ingika „gij-

lieden die hoort"; saroenga ma 'as om ba tooemata apa n madea'a

„zij zullen vinden, de lieden die zoeken"; anase'e ia mi manga pid o e

sasimbaka sis ai soeëte nando/ok iami .opdat wij brengen antwoord

aan hen die ons hebben gezonden."

Door invloed van het in de Maleische spreektaal zoo druk gebruikte

jang, dat (vooral door Europeanen) ook dikwijls door apa wordt vervan-

gen, hoort men in het Tal. apa n meer gebruiken dan in zuivere taal noodig is.

§ 67. Wederkeerend Voornaamwoord.

Als zoodanig wordt gebruikt batangana „zelf, eigen, lichaam," dat

met het suffix -ana is afgeleid van batang, in vele Indon. talen „liggende

boomstam, lichaam" beteekenende. Uitdrukkingen als „ik zelf, gij zelf, hij zelf"

worden dus, waar dit in het Tal. noodig is, wedergegeven door ba tan ga-

ngkoe, batanganoe, batang ane. Het is er echter ver vandaan dat het

wederkeerend voornaamwoord in het Talaoetsch even druk zou worden gebruikt

als bv. in onze taal. Waar men met nadrukwnzers kan volstaan en waar de

samenhang het gebruik overbodig maakt, daar wordt batangana ook niet

gebruikt. Voorbeelden zijn: ta/antoep o e tooemata waine ere toema-

/antoep o e watanganoe „bemin andere menseben gelijk (gij) uzelf bemint";

toema/a n toep o e watangana „liefde tot zich zelf: batangana tawe

m a ' o 1 a ' a a r a w e p i n a p a ' o 1 a' i t o o e s i a ' o e „ zelf doet hij bet niet, maar bij

heeft mij gelast het te doen". Hier valt dus groote nadruk op liet „zelf" en

daarom is batangana dan ook gebruikt. Doch waar vrij „zelf" gebruiken in

den zin van „alleen, zonder een ander", daar zegt bet Tal. sas.ane (stam sa

„een", met pion. suft', -n e) „in zijn eentje", bv. soeëte na'ola'a o e d e i'o

sasane? „hebt gij zelf (gij alleen, zonder hulp van anderen) dat gemaakt?"
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ito o e sa san e tawe ma'ola'a, arawe iapaola' ito o e soe tooemata

waine „hij zelf doet liet niet, maar hij laat het doen door andere menschen".

Over het Sang. wederkeerend voornaamwoord ba tan ge n g, zie Sprklc.

bl. 250.

§ G8. Onbepaalde Voornaamwoorden.

Hiertoe kan men de volgende woorden brengen

:

is ai „wie, al wie"; imangisai „alwie maar, iedereen die"; laatstge-

noemde vorm is een onbepaalde of meervoudsvorm van is ai. Voorbeelden:

i s a i m a d i r i, b a 1 a s a e „ wie niet wil, laat 'm"; paba/oto ,isai mapoeloe

„zegge het wie wil ".Constructies als is ai apa n mapoeloe „wie maar wil"

zijn navolgingen van het Maleisen (siapa jang soeka), want apa n komt

als onbepaald voorn, woord in het Talaoetsch niet voor.

i mangisai m a n g a w o e s o e, s a r o e n g a m a ' a s o m b a roe'oemaua

„al wie liegt zal straf ontvangen".

„Iemand" is: piad oe sangkatooe; „niemand" is: tawed oe

sangkatooe; „iets" is: manga apa (een onbepaalde vorm van ap a)
;
„niets',

is: tawed apa, of sterker nog, tawe manga apa „heelemaal niets".

Dit piad o e is het Sang. p i a' „er is, er zijn", gevolgd door het lid-

woord; in zinnen als de volgende kan het worden vertaald door „wat, al wat",

piad oe ipapoeloenoe, anoenoe „is er iets dat (al wat) door u wordt

begeerd, het is het uwe". In piad o e is dus o e betrekkelijk voornaam-

woord.

„Alles" is abi, bv. saranapa soe meda anoeana abi? „moetal

wat op tafel is alles worden weggenomen?"

Het in den bovenstaanden zin gebruikte saranapa beteekent „al wat",

bv. tantilangoesoe ra toe saranapa ndatoe, boe roe soeRoeata

saranapa nDoeata „geef den keizer alwat des keizers en Gode alwat Godes

is". In het Sang. is het bestanddeel sara van deze uitdrukking zoowel

sara' „grens, grensteeken", vgl. Benten. saran, als sarang „tot aan, zelfs"

bv. tawe sarang sëngkataoe „zelfs niet tot één mensch toe, niemand";

tawe sarang sënsoe/e „geen enkelen keer", zie Sprkk. bl. 251, 253, 279.

Of dit sara hetzelfde is als wat voorkomt in de uitdrukking sara sawa

„man en vrouw", bv. Ba'e-wa'e i Loenggoe roea sara sawa „Ver-

telling van den vogel Loenggoe en zijn wijfje", is niet zeker; in dat

geval zou sara z. v. a. „tot en met" beteekenen. Het is echter meer waarschijn-

lijk dat sara het voorvoegsel sa- „één", met 't invoegsel -ar- bevat, of dat

sara samenhangt met tara-, het in § 20 behandelde voorvoegsel.
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„Allerlei" is a/awo'oe ghati, woordelijk „veelheid van soort".

Naast apa in algemeenen zin, in de beteekenis „dat ding", wordt voor

personen gebruikt bet onbepaalde voornaamwoord anoe, dat in bet Sang. en

Tal. ook als lidwoord-genitiefaanduider optreedt en voorts in tal van Indone-

sische talen als betrekkelijk, vragend of onbepaald voornaamwoord voorkomt,

om iemand of iets aan te duiden welks naam men niet kan of wil noemen.

Voorbeelden zijn: agira'a oede apa o „geef eens hier dat ding"; i

anoengke, na o eng itooe maatika „die dinges is streng van karakter";

si anoengke itooe maatika „voor dinges is hij streng".

Soms wordt i anoe uitgebreid tot i anoe tangina, bv. pina-

n g o e n s a n d a r a n i a n o e tangina „ waartegen is geleund, door hen, door

die lieden". Uit deze vertaling zou men opmaken dat i anoe tangina eene

meervoudige beteekenis heeft. Ter verklaring van dit tangina kan ik slechts

wijzen op het Sangireesche lidwoord teng, zie Sprkk. bl. 283, 284. Aldaar is

ook genoemd teng anoe „dat ding, die dingen", gezegd van iets dat men

niet kan of wil noemen.

Anoe met daaraan gehecht bezittelijk voornaamwoord beteekent „ding

van, bezitting, eigendom van", bv. anoe'oe „ding van mij, iets van mij, het

mijne, van mij"; anoene „van hem".

§ 69. Voorzetsels.

Van de voorzetsels in het Tal. is s o e het meest gebruikte. Bij de

eigennamen en de daarmee gelijkstaande naamwoorden die van het lidwoord i

zijn voorzien, wordt dit s o e met de i tot s i, 't welk niet uit s o e i kan zijn

ontstaan. S o e is dus samengetrokken uit sa of s e en o e, het lidwoord der

woorden die in den genitief staan. Zie boven § 61 en Sang. Sprkk. bl. 277.

In de eerste plaats is soe plaatsaanduidend, dus te vertalen met ons

„te", bv. soe wa/e'oe „te mijnen huize"; soe Rainisa „te Rainis"; soe

ane „op het zand"; soe ra/ana „op den weg"; soe wowone „op den

berg"; soe wawolane „in het dal"; soe taha/oanga „op zee, in zee,

ter zee".

Met soe is samengesteld soeapa „waar, waarheen?", bv. i'o manoe

soe apa? „waarheen gaat gij?" Voor „gaan" is hier de oem- vorm gebruikt

van anoe, het onbep. voornaamwoord, dat een werkwoord vormt met onbe-

paalde beteekenis, zooals bv. ons „waar moet je heen?"

Verder wordt dit soe uitgebreid door de toevoeging van plaatsaandui-

dende zelfst. naamwoorden, zooals a /o en ga „ruimte onder iets", da /o e ma
„binnengedeelte", doso', dosota „bovengedeelte", bowo „bovenvlak",
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li'oeda „rug, achtergedeelte", saroeana „front, voorste gedeelte", pani-

n do e nga „achtergedeelte". Daar al deze woorden zelfst. naamwoorden zijn,

regeeren zij het woord dat er op volgt in den tweeden naamval. Zoo worden

dus soe a/oenga „onder", soe ra/oema „binnen", soe wowo „bovenop",

soe saroeana vóór", soe li'oeda „achter" gevolgd door den genitief van

het woord dat zij regeeren. A'oorbeelden zijn:

soe a/oen g oe wa/e „onder het huis", soe wowo n meda „boven

op de tafel", soe ralo.sme „binnen in, in het binnendeel er van", soe ra-

Zoem oe wa/e „binnen in 't huis", soe saroean oe waZe „vóór het huis",

soe /i'oed oe wa/e „achter het huis".

Soe heeft ook de beteekenis van richtingaanduider en heeft dus, behalve

de functie van het Sang. soe ,ook die van Sang. s o Zong „naar". Voorbeel-

den: ire'e soe panindoenga" (van den zeekant af) naar het achterdeel van

het huis gaan" (het huis maakt front naar de zeezijde); inaka soe ga-

nggoe/anga „(van de landzijde) gaan naar het schuitenhuis" (aan het strand).

Het voorzetsel dat eene richting van af aanduidt, is boea. Indien dit

boea hetzelfde is als het Sang. bo'oe, dan moet het uit ba o e zijn ontstaan,

daar bo'oe uit bo en o e bestaat, welk o e weder het lidwoord der genitieven

is. Zie Sang. Sprkk. bl. 277 en boven, in § 17.

Dit boea wordt gewoonlijk uitgebreid door soe met volgend substantief,

waarop dan ook weder het geregeerde Avoord in den genitief volgt. Voorbeelden

zijn : boea rosota „ van boven af", boea soe wowo n meda „ van af de

oppervlakte der tafel"; boea soe panoe mbale, van af de voorgalerij van

't huis"; boea soe laloengana „van uit de ruimte onder 't huis";

boea soe panindoenga „van af de achterzijde"; i'o woe soeapa?

„vanwaar komt gij?" boea si sai? „afkomstig van wien?"

Een ander voorzetsel is dingana, het Sang. dingang, Mal. dengan,

enz. Als substantief beteekent dit woord „kameraad, gezel, makker", als voor-

zetsel „met, te zamen met", doch het verliest nimmer zijn karakter van sub-

stantief, daar het den genitief regeert en de persoonlijke voorn, woorden in

den suffix-vorm achter zich neemt. Voorbeelden: oe'ananoe ringangkoe

„wonende bij mij", oe'awanoea ringan itooe „verblijf houdende bij hem";

d i n g a n i K a n d o / o, i s o e d e mapia „bij K. daar is het goed".

Verder wordt dingana ook verbonden met den naam van een persoon

die een voorzetsel voor zich krijgt, evenals men in het Mal. pa da en in het

Sang. anne en pin' gebruikt (Sprkk. bl. 278) om daarvóór het voorzetsel te

plaatsen dat een persoonsnaam of een pers. v. n. w. regeert. Het Maleisen

breidt de begrippen bapakoe „mijn vader" en Toean „Mijnheer", uit tot
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p a d a b a p a k o e, p a d a Toean „ bij mij n vader, bij Mijnheer", of naar de oor-

spronkelijke beteekenis: „ plaats waar mijn vader, Mijnheer is", omdat dit beleefder

is dan het enkele „mijn vader, Mijnheer", zooals het ook in 't Ned. beleefder is te

zeggen: „ik kom ten Uwent", dan „ik kom bij u". Zoo zegt het Sang. ano e n

amangkoe, ano e n Toeanga en het Tal. dingan iamangkoe, di-

ngan i Toeanga, dns: Mal. këpada bapakoe, daripada Toean, Sang.

so/ong anoe n amangkoe, bo'oe anoe n Toean g, Tal. soe ringan

iamangkoe, boea ringan i Toeanga „naar mijn vader, van Mijnheer

af"; ia' o e man o e ringan i Toeanga „ik ga naar Mijnheer", ia'oe

woea ringan i Toeanga „ik kom van Mijnbeer".

Tot de voorzetsels kan ook nog worden gerekend sara, Sang. sa rang,

als subst. „grens", als prepositie „tot aan". Zoo vraagt men bv. aan iemand

die op reis is geweest: sara apa? „tot waar (zijt ge geweest)?"

Ook baoega „ter wille van", eveneens een zelfst. n. w., kan als voor-

zetsel worden beschouwd, bv. baoeg oe ia mi o e „ter wille van ulieden". Ook

in het Sang., speciaal op Siaoe, komt dit woord voor, in den vorm baoege.

§ 70. Tusschenwerpsels.

De tusschenwerpsels staan, als onmiddellijke uitingen van het gevoel,

dikwijls buiten de gewone klankwetten der taal. Ook in het Talaoetsch is dit

bij eenige tusschenwerpsels op te merken.

De gewone vocatief-interjectie is e!, om te roepen o! Een man roept

zijn makker met o anoe! „zeg vrind! zeg dinges!" Tot meer dan één spre-

kende, gebruikt men: o manga na'a „zeg vrinden!" Dit mangana'a is

een meervoudsvorm van ana'a „kind", hier in den zin van „jongen, vent",

gevormd met manga. Bij de bespreking der pers. v. n. woorden is de vorm

ngana van dit mangana'a afgeleid, zie § 61. Waarschijnlijk is dit o ma-

ngana'a „zeg, jongens!" oorspronkelijk een toeroep van een heer tot zijne

slaven of van een hoofd tot zijne onderhoorigen, die later meer algemeen is

geworden. Vrouwen roepen elkaar met o mom o! „zeg vriendin!" Dit mom o

beteekent in het Sang. „zusje, meisjelief" (mom o').

Uitroepen van verbazing en angst, zijn: o e are! ia'oe no! „wee mij!"

oeare ia'oe ngana o! „wee ons!" Andere uitroepen van verwondering zijn

nog bij vrouwen: ia'oe mangke tala, ina', z. v. a. „neen maar!" of

ia'oe mangke tala e, woordelijk: „ik niet, hoor! daar moet ik niets van

hebben!"

Dreigend, vooral tot kinderen, is taka i'o „straks jij", d. i. „straks

kom jij aan de beurt!"
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Een uitroep van angst is a i

!

Afwerend is: ar ie, ma'! „houd op, jongen! laat dat, jongen!" Hierin

is ma' eene afkorting van ma inga „jonker, jongeheer !"

Tot meisjes, ar ie, mo' „houd op, laat dat, meisje!", waarin m o' afkor-

ting is van m o m o. Afwerend uit vrees is oh!

Afschuw uit men met his, eis! „bah!" Eis zegt men ook, wanneer

men iemand iets hoort beweren dat onwaar is. Vergist men zich zelf, dan roept

men uit : i e'

!

Aansporend zijn e', ate! „kom, komaan!", bv. at e, inaite „toe, ga

nu!" ate, inawaka „kom, ga nu zeewaarts!" ate, ireete „toe, ga nu land-

waarts !"

ate, pa'asireëte „toe, kom toch!"; ate sireëte, dangante „toe,

kom dan toch boven !" Ook bete wordt gebruikt in den zin van ons : komaan,

vooruit! bv. bete anoea inawa arendi „komaan, breng het hier", we te

ranganaë isindi „komaan, breng het hier boven!"

Bij het wegjagen van dieren gebruikt men s i', s e' ! voor varkens ook o e i s

!

Het Sang. baiko „geet op, geef hier!" is in het Tal. be'o, ook

go 'o.

Uitroepen van beklag zijn: o kasiang, waarmede men zich zelf be-

klaagt; de begin -k doet denken aan ontleening uit het Maleisch. Om anderen

te beklagen, zegt de Talaoerees in het enkelv. iasao, in het meerv. i ma-

w^iasao, met den klemtoon op o. Het komt mij voor dat dit moet worden

ontleed in i asa o, waarin i het lidwoord, o een tusschenwerpsel is en asa

het telwoord „één", hier te nemen in den zin van „ander", d. i. „kameraad,

vriendin", zoodat das i asa o is weer te geven met „die arme vrind !" Ook het

Sang. piroea, dat hiermede synoniem is, beteekent niet anders dan „ vriend,

kameraad", vgl. het Bar. pindongo, eveneens samengesteld met pi-, vanden

stam r o n g o, Mal. d ë n g a n, Sang. d i n g a n g, Tal. d i n g a n a „ makker, gezel".

In het Lindoesch (West-Toradja'sche taal) heet de kat pindongo, dus z. v. a.

„ huiskameraad".

Eene vraag om bevestiging wordt uitgedrukt door a r a e, dus z. o. a.

ons „niet waar?"

§ 71. Bij gebrek aan een anderen tekst, geef ik hier nog dien van

eene vervloeking, uitgesproken over eene kip, ten behoeve van een koortslijder,

die zijne ziekte op het dier overdraagt, om er zoodoende zelf van af te raken.

De vertaling is misschien niet geheel juist, maar in hoofdzaak is het stukje

verstaanbaar.

Verhandelingen dl. LIX, lo st. 8
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Papaghiana, boeroe papangginaoeana i'o manoe'a diriadi i Mawoe boe-

roe niola'oe Roeata, eweë gaghewala baika, boeroe sasalaka toewo. Nariadi

soe tempo indi i'o napaeleg oe toe/ada, boeroe napatarang oe /anggioeta. E,

ma'aadio'a baika, boeroe ma'anisa'a tatoewo. Amoengkang oe arodi i'o e raa-

ngapisa, boeroe mangangoempisana sia'oe arae arendi iadoea malafioete roro.

Oe'oekoe indete ta'oe iapa'aaoeta, boeroe dapanoe indete ta'oe iapa'asipita.

Linti'aute soe malo, soe ta i'asilo mata, boeroe baedante soa mama/a-

ghana, soe ta i'arango naoenga. I'o ta'oe ina/inti'ana, boeroe ta'oe inawaedana.

Maboea soe aio indi, iami satarana, boeroe iami sangkawa/agbana tatedoewe

naoengana, boeroe tatedoe pendamana tiring oe poea, boeroe laia n awa'a.

Pendamana eweëete asoenge, boeroe ataghoe/andima, lembone oentoenga boeroe

asomaka. 8oe a/oè' n aio, boeroe soe a/alang oe rabi iami tatedoe maapisa boeroe

tatedoe ma'aoempisana.

Worde bedacht en te binnen gebracht, dat gij kip zijt geschapen door

den Heer en gemaakt door God, ook tot versterking des lichaams en tot be-

vordering van den groei daarvan. Zoo is het dan nu geschied dat gij een

voorbeeld hebt laten zien en een exempel hebt doen aanschouwen. Zie, mijn

lichaam is geheel mager en mijn lijf is geheel uitgeteerd. Indien gij alzoo mij

verdrukt en kwelt, laat ons dan trachten elkaar voorbij te streven om de

eerste te zijn. Dit uw leven zal ik verkorten en deze uwe maat zal ik inkor-

ten. Gij zult worden opgegooid in de ruimte, waar gij niet meer voor de oogen

zijt te zien en worden weggeslingerd in het luchtruim, waar de gedachte u

niet kan bereiken. Ik heb u kunnen opgooien en u kunnen wegslingei^en. Van

af dezen dag zullen wij en onze kinderen en wij met ons gansche geslacht

nimmer meer gewaar worden en nimmer meer gevoelen hoofdpijn en hitte des

lichaams. Maar wij zullen gevoelen koelte en gezondheid, ja meer nog, geluk

en voorspoed. In lengte van dagen en breedte van nachten zal ons niets

meer drukken en niets meer kwellen.

papaghiana, met suff. -ana en prefix pa- van den stam paghi,

zie § 48; ma paghi „bedenken, nadenken, meenen".

boe roe, voegwoord, „en", Sang. „pas, onlangs, dan eerst".

papangginaoeana, met suff -ana, van mapanggi naoe, causa-

tief van mangginaoe, stam gin a o e, zie § 20, 48.

diriadi, stam diadi, liet Mal. djadï, overgenomen: d<> stam is voor-

zien van het invoegsel -in-, dat bij stammen die met d aanvangen tot -i r-

wordt; zie § 42. Diriadi staat dus voor diniadi „gemaakt, geschapen".
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i Mawoe ,de Heer", d. i. God, syn. met Doeata, het Skr. dewata;

de klemtoon op a bewijst dat het uit 't Mal. is overgenomen.

gaghewala , middel om groot te worden", st. gewala, zie § 15.

baika (dial. b ai tja, baita, baira) „lichaam".

sasalaka „middel om groot te worden, st. salaka, Sang. sëlahe,

Ponos. sol ach „Tont. sela'.

toe wo „groei, leeftijd", hier in parallelisme met baika gebruikt in

de beteekenis van lichaam.

napaelega, Praeter. van mapaelega, zie § 24.

uapataranga, Praeter. van mapataranga, causat. van den stam

taranga, wrsch. het Mal. tërang „klaar, duidelijk".

ma'aadio' a, m a ' a n i s
a

' a, twee stammen met m a
' a- samengesteld,

adio'a „klein" en nisa'a „mager'; de beteekenis van het voorvoegsel m a ' a-

is hier „geheel en al". Zie ook § 22.

sia'oe, 4de naamval van ia'oe „ik".

i a d o e a, tweevoudsvorm (incl.) van ia' o e.

mala/ioete, wederkeerige vorm van den stam lioe „voorbijgaan",

dus „elkaar voorbijgaan", met den nadrukwijzer te. Zie § 35, 54, roro „de

eerste, de voorste"; mala/ioete roro „wij gaan elkaar voorbij om 't eerst,

trachten elkaar voorbij te streven om de eerste te zijn". De bedoeling is: daar

gij, kip, die geschapen zijt fot voedsel voor den mensch, om zijn lichaam te

doen gedijen, een staaltje hebt doen zien (van uwe boosheid), zoodat ge mij,

door uwe boosaardigheid geheel hebt uitgeput, zoo zullen we eens zien wie van

ons het meest vermag.

oe'oekoe, stam oe'oeka (dial. oe'oetja, oe'oeta, oe'oera),

Sang. oekoerë, het Mal. o e koer, in de bet. van „maat" overgenomen. In

het Tal., Sang. en de Minahassische talen heeft dit woord de beteekenis van

„noodlot, voorbestemming, vooraf bepaalde mate van geluk of ongeluk", en ook

die van „vooraf bepaalde levensduur". In dezen zin moet het hier worden ge-

nomen.

dapanoe staat hier in parallelisme met oe'oekoe; dapa is het Sang.

d e p a, Tont. rëpa, Tag. dipa, Bis. dop a, Mal. depa „vadem", hier vertaald

met „maat", daar het parallel is met „levensduur".

iapa'aaoeta en iap a ' asip i t a, Passieven van causatieve vormen

met mapa'ii- (ma pa- vóór den secundairen stam, gevormd met a-) van de

stammen aoeta „kort" en sipita „smal, nauw, eng". Zie §24. Over ta'oe,

zie § 61.

linti'ante, Locaal-passieve vorm van den stam linti'a, ma/inti'a
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„weggooien, opgooien", zooals men bv. aarde opwei*pt met een stok, waarvan

men de punt in den grond steekt. De vorm is versterkt met den nadrukwijzer

te en heeft de beteekenis van Futurum, daar zij geen voorvoegsel heeft. Het

Sang. heeft linti', loeminti'.

Van den zelfden stam is het in den volgenden zin voorkomende i n a-

/inti'ana, Pass. Praeter. van den potentieelen vorm. Zie § 46 en 50.

ma /o is „de ledige, onzichtbare ruimte, de oneindige ruimte".

soe ta i'asilo mata „naar hetgeen niet wordt gezien met het

oog"; i'asilo, passief van ma 'a silo „zien, in 't oog hebben"; met de ont-

kenning ta verbonden, zijn de vormen met i'a- te vertalen met ons „on —
baar", dus ta i'asilo „onzichtbaar". Vóór de m van mata heeft zich het

lidwoord niet kunnen handhaven.

Een dergelijke vorm is ta i'arango naoenga „onbereikbaar voorde

gedachte". De stam dango, Bar. djanga (zie verder Kern, Fidjitaal, 183)

beteekent „span" (afstand tusschen den gespalkten duim en middelvinger),

mandango „met het span meten, met de vingers meten". Hier is het ge-

bruikt in de beteekenis „meten, bereiken, begrijpen".

baedante en inawaedana zijn dezelfde vormen als linti 'ante en

ina/inti'ana, van baeda, mamaeda „oplichten met een hefboom".

mama/aghana, parallel met ma /o; bedoeld wordt: eene onzicht-

bare plaats ergens in het luchtruim. De stam van dit woord is ook die van

het eenige regels verder voorkomende sangkawa/aghana, dat vertaald is

„met het gansche geslacht". Het Sang. heeft ba/agheng „stamgenoot, zeer

verre verwante"; dit woord kan, evenals het Tal. ba/aghana, nog weder

het suffix -eng, -ana bevatten. De stam moet dan zijn ba/agë (Sang.),

ba/aga (Tal.) en dit moet weder hetzelfde woord zijn als het Tontemb.

walak „tak van een geslacht; geslacht, stam, volksstam", toe'oer i-m

balak „geslachtshoofd, districtshoofd", in het Mal. overgebracht met kap al a

balak en plompweg afgeleid van het Ned. „balk", omdat de Minahassische

districtshoofden vroeger verplicht waran door hunne stamgenooten een zeker

aantal balken te laten leveren. Door het Sang. en Tal. wordt de meening

van den Heer J. Alb. T. Schwarz, dat walak een echt Minahassisch woord

is, waarmede de Minahassers reeds lang vóór de komst der Hollauders

hunne stammen aanduidden, als onwederlegbaar juist bewezen. Men zie

o. a. het artikel 1 walak in zijn Tontemboansch-Nederlandsch Woordenboek

en de Aanteekening in de Vertaling der Tontemboansche Teksten, op bl.

192, bij de Verhalen No. 64 en 65. De afleiding van het Ned. „balk"

is geheel onjuist; men vindt haar o. a. nog vernield in het artikel „Minahasa"
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van de Encyclopaedie van Ned. Indië (II, 510 b).

Van dit ba/aghana nu is afgeleid mama/aghana, dat in dezen

tekst als zelfst. naamwoord is gebruikt en de beteekenis moet hebben van „zich

in de verte bevinden, zoo ver verwijderd zijn als verre familie''.

maboea „te beginnen met"; de stam van dit woord is boea, dat

boven, in § 57 en 09 is besproken als voorzetsel en als partikel ter aanduiding

van het Praeteritum.

tatedoewe is afgeleid van tate „niet meer'', dat weder tot stam heeft

de ontkenningspartikel ta „niet". Hierachter is eerst de nadrukwijzer te ge-

komen en daarna een element doe, dat te ontleden is in d en o e. Immers

waar het Sangireesch zegt tawe' oe sengkataoe „niemand", daar zegt het

Talaoetsch tawedoe en verder piadoe sangkatooe „iemand", piadoe

ipapoeloenoe „iets dat door u wordt begeerd". In deze vormen is dus o e

het betrekkelijk voornaamwoord. Wat nu de d in tawed o e, piad o e, tated

o e beduidt, weet ik niet te zeggen ; waarschijnlijk is het een enclitisch toe-

voegsel, dat de kracht van nadrukwijzer heeft.

as oen ge „koude", st. soenge, ma so enge „koud, koel". Dit begrip

is in de Indon. talen gelijkwaardig met dat van „gezondheid, welstand". Het

parallelle ataghoe/andima heeft eveneens beide beteekenissen. Dit woord

heeft tot stam landima, Sang. 1 end ing; ma/andima, Sang. mara/e-

nding „koud". Het nomen instr. la/andima beteekent „verkoelingsmiddel,

geneesmiddel" en is de benaming van eene korte, dikke grassoort, gebruikt om

het warme hoofd te verkoelen. Over taghoe — zie § 20.

lembone „wat meer is, vooral", van lembo, Sang. id., Bis. labaoe,

met het pron. suff. 3e pers. e. v. „ne; een voorbeeld van het gebruik in 't

Sang. vindt men Sang. Teksten XL, bl. 283 (Bijdr. K. I. 5, IX, 163); i ka-

rn en e, manga Webato, lembone kat e i Toean Datoe „gij Rijksraden,

vooral (te meer, in de eerste plaats) Mijnhoer de Koning".

oen toen ga „ geluk, voorspoed", uit het Mal. oeutoeng. Het paral-

lelle asomaka is de nominale vorm van het adjectief ma somaka „gelukkig,

voorspoedig", stam somaka (dial. somata, s oma tja, somara), Tontemb.

som ar „gift van den buit, op de jacht of op de vischvangst verkregen, aan

iemand die er om vraagt en die daardoor den jager of visscher goed gezind

wordt, hetwelk tevens werkt als voorspoed voor een volgenden jacht- of visch-

tocht". Een heilwensen is:

i'o maoentoenga, m asomaka, masoenge, mataghoe/andima
„wees gij gelukkig, voorspoedig, gezond, welvarend".

soe a/oë n aio „den geheelen dag lang"; daar aloë in parallelisme



118

staat met a/alanga, 't welk het voorvoegsel a- heeft, zoo is dit waarschijnlijk

ook met a/oë het geval: de stam loë beteekent dus waarschijnlijk „lang van

tijd''. Het begrip „dagelijks" wordt uitgedrukt door: soe al o-al o „ dag aan

dag'', of mialo-mialo. Omtrent dit voorvoegsel mi-, zie boven, in £ 31.

soe a/alang o e rabi „in de breedte van den nacht"; de stam 1 a/aka

(dial. la/ata, la/anga), ma/alaka beteekent „breed". Van rabi „nacht"

komt tirabi „morgen" en arabi „gisteren".

iami tated o e maapisa, woordelijk „wij, er is niets meer dat zal

drukken", d. i. „wij hebben niets meer dat ons zal drukken".

Tentena (Posso-meer, Midden-CVlebes). December 1909.
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INLEIDING.

In de wetenschappelijke nalatenschap van Dr. Brandes werd o. m aan-

getroffen een overzicht van een Babad Tjerbon 1
), hetwelk mij voorkwam, in

verband met onderzoekingen over den Islam op Java, speciaal de Javaansche

hagiologie, eene nadere bestudeering alleszins waard te zijn.

En, aangezien eene behoorlijke waardeering van het aandeel van Dr.

Brandes in dergelijke onderzoekingen door aanhalingen in eene of andere latere

publicatie niet tot haar recht zou komen, kwam het aanbevelenswaardig voor,

bedoeld overzicht (lees : uitvoerige inhoudsopgave) op de een of andere wijze

te publiceeren.

Al hoe wenschelijk het zou zijn voor de beoefening der Indische lette-

ren in haar geheelen omvang, en rechtvaardig tegenover de verdiensten van

Dr. Brandes, dat men eene systematische publiceering van de velerlei gegevens,

in zijne nalatenschap, die voor uitgave vatbaar zijn, ging ondernemen, voor-

loopig is daaraan, uit gebrek aan deskundigen, die voor zulken arbeid, (welke

veel moeite geeft, en waarmee men weinig eer inlegt), tijd disponibel hebben,

geen denken.

Maar hetgeen zich om de een of andere reden daartoe aanbiedt, dient

dan ook ter hand te worden genomen, voordat de goede gelegenheid weer

voorbij gaat.

Het uitgeven van door anderen nagelaten wetenschappelijke]] arbeid

echter is altijd een teere zaak. Natuurlijk dient daarbij op den voorgrond te

staan, dat men de verdiensten van den auteur zooveel mogelijk in het goede

licht plaatst, maar juist de wijze waarop zulks het best kan geschieden, ver-

dient eenige nadere overweging1

.

Eenerzijds zou men bijvoorbeeld kunnen volstaan met het persklaar ma-

ken van de nagelaten papieren zonder meer. Zulks moge, wanneer het betrok-

ken werk af, of zoo goed als af was, op het overschrijven na klaar, en de

uitgave kort na het overlijden wordt ondernomen, het meest aanbevelenswaar-

dig zijn, in het algemeen doet men op die wijze te kort aan den auteur, die

1) Zie den Inventaris van de wetenschappelijke nalatenschap van Dr. J. Brandes, Not. Bat. Gen.

1906, Bijlage III, p. XXVI, sub No. 5.



als regel den tekst, zooals die werd nagelaten, allicht niet zonder grondige

herziening zon hebben gepubliceerd.

Een andere methode is, het nagelaten stuk critisch onderhanden nemen

en met gebruikmaking der resultaten van latere onderzoekingen, het betrokken

geschrift geheel omwerken en aanvullen.

Ook dit komt echter noch raadzaam, noch billijk voor. Het werk wordt

dan feitelijk van een ander, en zou zeker door den schrijver bij leven even-

min als het zijne geaccepteerd zijn.

Op grond van deze overwegingen koos ik een middenweg tusschen

deze twee alternatieven en bepaalde mij er toe, het handschrift te zuiveren van

onopzettelijke taal- en schrijffouten, verder hier en daar eene kleine redactie-

wijziging aan te brengen, en enkele voetnoten, door [ ] gemerkt, aan de

verklaringen van den schrijver toe te voegen.

Doch men zal licht ontwaren, dat ik mij inderdaad tot het noodige

heb beperkt, en in het algemeen meer overhelde naar de eerste, dan naar de

tweede der genoemde uitgaaf-methoden. Immers, op die wijze loopt men

minder kans den auteur te schaden, daar de welwillende lezer gaarne de onvol-

tooidheid van het werk in aanmerking zal willen nemen, dan door allerlei

wijzingen en „verbeteringen", die misschien later weer weg worden geredeneerd

en waarvoor men den auteur ten onrechte dan aansprakelijk zou gaan stellen.

De inhouds-opgave van Dr. Brandes is weliswaar vrij uitvoerig, maar

het kwam toch wenschelijk voor den tekst, waarop zij betrekking heeft, tege-

lijkertijd uit te geven, mede opdat ieder in de gelegenheid moge zijn de

opvattingen van Dr. Brandes te verifieeren.

Ofschoon dit niet nader werd opgegeven, bleek de inhoudsopgave te

zijn ontleend aan Babad Tjerbon, No. 36 uit de Collectie-Brandes. a
)

Dit handschrift is blijkens daarin voorkomende notitie, geschreven (of

afgeschreven) door een zekeren Moehammad Noer 2
) en bevat, behalve den

Babad-tekst en eenige persoonlijke aanteekeningen van een der houders, nog

een paar verzen in het Soendaneesch, die hier echter niet ter zake doen. Eene

korte aanwijzing nopens de lectuur van het geschrift aan het slot is na den

tekst overgenomen.

De Babad-tekst zelve beslaat 75 -f- 4 pagina's folio, met + 17 a 18

regels per pagina, in duidelijk Arabisch karakter, hetwelk hier om begrijpelijke

1) Zie: ,,Lijst der handschriften in berusting bij Dr. J. L. A. Brandes enz.", Kot Bat. Gen. 1906.

Bijlage I.

2) Volgens een andere notitie, gedateerd: Bandoeng, 10 Maart 1S7", zou liet zijn samengesteld door

Ki Moertasiah, en in bezit zijn geweest van Adimadja,
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redenen door Latijnsch schrift vervangen is. Bij dit laatste is de spelling van

het origineel getrouw, haast slaafs gevolgd.

Deze werkwijze heeft veel voor en weinig tegen. Zonder daarover in

den breede te willen betoogen, mag toch opgemerkt worden, dat alleen op die

wijze den deskundigen lezer een geheel zelfstandig oordeel over de interpretatie

van den tekst wordt gewaarborgd. Maar bovendien, bij het uitgeven van als

wetenschappelijke lectuur bedoelde teksten, l
) dient men, tot zekeren grens,

m. i. niet de regelen van eene steeds min of meer kunstmatige grammatica,

maar het gebruik als opperrechter voor de schrijfwijze te aanvaarden. Het

ligt echter mede niet op mijn weg, dit beginsel hier nader te motiveeren,

terwijl ik tevens wil erkennen daarvan in enkele gevallen (ook vroeger) van te

zijn afgeweken. Enkele veel voorkomende woorden als ija e. a. zijn bijvoorbeeld

thans zonder overgangsletter geschreven, en bovendien is de bamzah, die in

het origineel steeds achter poetra. istri, Djaketra en andere woorden, die in

Javaansch karakter een tjakra zouden hebben, was geplaatst, niet nader

aangeduid.

Alleen eigennamen, of hetgeen ik als zoodanig meende te moeten be-

schouwen, werden met kapitalen geschreven, leesteekens c. a. zijn niet aange-

bracht, omdat men den lezer daarmee eene interpretatie opdringt, die later kan

blijken niet de juiste te zijn. Trouwens, meermalen behooren bepaalde zindee-

len eigenlijk zoowel tot den voorafgaanden, als tot den volgenden zin, en bij

afscheiding door teekens zou dan eene herhaling of terugwijzing noodzakelijk

zijn, die zich bij dichtmaat niet zonder belangrijke omwerking in den tekst

zou laten plaatsen, en aldus geheel willekeurige en oncontroleerbare emendaties

zou meebrengen.

Bij de Arabische woorden, die nog niet onbetwistbaar in den Javaan-

schen taalschat zijn overgegaan, zijn in transcriptie de in het origineel aan-

geduide lauge vocalen eveneens aangegeven, overigens echter is alleen getrans-

cribeerd wat er stond.

Evidente schrijffouten zijn stilwijgend verbeterd, doch daarbij is de

grootste beperking in acht genomen. Fouten tegen de maat zijn alleen bij

enkele zeer belangrijke afwijkingen aangegeven, bij onze onbekendheid met de

zangwijzen is het trouwens moeilijk te bepalen welke fouten bij het „matja"

al of niet zwaar moeten wegen.

Verder werd de tekst gecollationeerd met een Babad Tjerbon van over-

eenkomstige redactie, namelijk No. 107 uit de bovengenoemde collectie Brandes,

1) De eisenen, die gesteld moeten worden aan weiken voor het onderwijs en voor volksleetuur, zijn

natuurlijk ook in dit opzicht geheel andere.
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en de kleine tekst-verschillen in noten aangegeven. Daarbij zijn echter niet

alle futiele afwijkingen opgesomd : talrijke hoogst onnoozele verschillen van

spelling en dergelijke zijn meestal onvermeld gelaten, alleen waar zij op de

dichtmaat invloed uitoefenden, waaraan in No. 107 overigens niets meer

aandacht is geschonken dan in No. 36, werden zij aangeduid. Toch is in het

algemeen, om ieder net zijne te geven, met het aangeven dier verschillen nog

groote vrijgevigheid betracht en veel, dat door anderen misschien als onbetee-

kenend zal worden veroordeeld, mede opgenomen, om geen der beide teksten

in het minst te bevoordeelen.

Behalve deze twee, zijn te Batavia nog een aantal andere redacties van

de Babad Tjerbon beschikbaar, die niet onbelangrijk van elkaar verschillen.

Een onderlinge vergelijking dier teksten is stellig gewenscht. en het ligt dan

ook in de bedoeling in een volgend stuk een aantal afwijkende of aanvullende

lezingen daaruit te publiceeren en enkele ophelderende notities aan het geheel

toe te voegen.

Van nadere verwijzingen naar de Europeesche historie-bronnen, als de

Portugeesche schrijvers, het Daghregister, Valentijn, de Jonge, de Haan, etc,

die ieder ernstig belangstellende gemakkelijk zelf kan vinden, heb ik mij ver-

der geheel onthouden.

D. A. R.



BABAD TJERBON.
Inhoudsopgave door Dr. J. BRANDES

Pudjiyan.

Zang I. De moeder van den Sinuhun (later blijkt dat bedoeld is de Sunan

Gunung Djati) stamde uit het geslacht der vorsten van Padjadjaran.

Een dezer huwde met een prinses van de s a b r a n g, van Sin-

gapura J
). Zij kregen drie kinderen : Radja Tjakra buwana (z.),

Radja Sengara. (z.), en Nji dalem Satang (d.) 2
). Deze laatste was

de moeder van Sunan Gunung Djati. 3
).

Tjakra buwana nam zijne zuster mede naar Arabië, toen hij de

pelgrimstocht deed. Zij gingen ook- naar Retalmokdas, A
) waar de

graven der n a b i ' s zijn. De koning van Banisrail had op dat

oogenblik juist zijn gemalin door den dood verloren. Hij geeft den

pengulu kali f J:ï\ Djamalu'ddin en den tanda Sabanda bevel

haar evenbeeld op te sporen. De pengulu wijst hem op de

prinses uit Padjadjaran. Met goedvinden van den vorst begeeft hij

zich naar de masdjid alaksa f ^y) jcew^A tot de beide Sundasche

h a d j i ' s.

Zang II. Hij wijst hen op de heiligheid der plaats waar nabi Ibrahim

eens gebeden had, en hem gegeven was de stamvader te worden

van alle koningen en n a b i ' s, iets wat over zijn zoon Ishak

f/^»^)) is geschied, en ontbiedt hen bij den vorst.

Deze vraagt de prinses ten huwelijk aan haren broeder, welke

Zang III. haar echter zelf laat beslissen. Zij stemt toe op voorwaarde, dat de

vorst bij haar een zoon verwekken zal, die een wali sedjati

zal worden en Java tot het geloof brengen 5
). Dit heet God hem 6

)

1) Zie nog beneden zang XXXV.

2) In zang XXXV vier kinderen. Satang doet denken aan Santang, Keijan Santang.

3) Hier en later menigmaal Gunung Djati purba.

4) Ook Betalmokdis.

5) Zie den Javaanschen tekst, vers 3.

6) Hier heet de vorst Huda, evenals boven, molana Mashuda l^Jb en J»^w.« (J^vc) iets later Hud.
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haar te beloven. Zij krijgt nu den naam Saripah modairn fA)x< &aJ_J^)

terwijl haar broeder gedurende den tijd, dat hij in Mesir was,

Abdullah Dul-iman heette. Zij gaan op een wagen, die met gotaka

rukmi wordt aangeduid, naar Mekka, om hun huwelijk te laten

sluiten voor de hoofden der Sjafeïten, Hanafiten, Malakiten en

Hambaliten. Haar broeder fungeert als hare w a 1 i, en de ima m
der Sjafeïten voltrekt het huwelijk.

Van Mekka gaan zij naar het graf van den profeet te Medinah.

Daar bespeurt de vorstin, dat zij zwauger is (garbana in plaats

van g a r b i n i). Zij keeren weer terug naar Mekka, waar nu in

de maand Sapar Hidajat Sarip (de latere Sunan Gunnng Djati)

het leveuslicht aanschouwde, in 795 der Hidjrah. l
) Veertig dagen

na zijne geboorte gaan zij naar Mesir 2
) terug.

Zang IV. Hadji Dul-iman vraagt permissie naar Java te gaan, om dat te

bekeeren, voor zoover hij dat zal kunnen. Gedeeltelijk lukt het

hem, doch de vorst daar, Diwangi (Munding wangi) treedt niet

toe. Abdoellah wordt verjaagd, hij gaat naar de kust tot dicht bij

den Kuwuh Tjërbon, waar w o n g Pamaringan zeegarnalen (r ë b o n

sagara) zoeken, die in den vorm van t r a s i als cijns aan Pa-

djadjaran werden opgebracht. Hij huwt met eene dochter van den

K u w u h en verwekt bij haar een zoon, Pangeran Tjërbon, en eene

dochter Nji mas Pakungwati. De eerste woonde in Tjërbon girang,

de laatste in de padesan der dalem agung bij Padjala

gerahan. Ki Kuwuh Tjërbon a m a d y a s a (?) in Lemah wungkuk.

Zijn droogplaats (voor de garnalen) was Sari mangana, oostelijk van

Datoek Garib. Hadji Dul-iman maakt zich een kluis, die Sang nur

m anuk tjipta giri sirengga wordt genoemd. Hij heeft twee gezellen

uit Arab, Lanang molana Huda, en Lanang molana Dja'par.

In Bani'sraïl sterft de koning. Zijn broeder Radja Onqah (tèjA

wordt zijn w a k i 1, omdat Sarip Hidayatu'llah nog niet volwassen

is, evenmin als diens jongere broeder Nuru'llah. Daarom verkreeg

hij de volmacht (sangkané denpolmakëna).

Als de prins den gepasten leeftijd heeft bereikt, wil men hem

tot vorst aanstellen. Hij gevoelt zich daarvan evenwel afkeerig. en

trekt zich in een eenzaam vertrek terug. In dat vertrek vindt hij een

1) Er wordt opgegeven in welke maanden zij ter plaatse verblijven, on welke plechtigheden zij

meemaken. Hidjrah 795=139'2,93 A. D.

2) Het is duidelijk, dat Mesir en Eetalmokdas hier en boven als synoniemen worden gebruikt.



kist met een boek, dat met gouden letters geschreven was, en over de

, , Uu)
nsul kalam f A£ [!] J.^V d.w.z. over de 'i^x^.* &ua=>- handelde.

Zang V. Tengevolge van de lectuur brandt hij van verlangen en vraagt

daarom zijne moeder den profeet te mogen gaan zoeken. Deze wijst

er hem op, dat Mohammad reeds lang geleden gestorven is, en

dus niet is te vinden; ook zegt zij hem, dat men hem tot koning

wil verheffen. Bovendien raadt zijn oom, de w a k i 1, het hem af.

De jongeman antwoordt echter, dat bij God alles mogelijk is, en

hoe men ook praat, van zijn besluit is hij niet af te brengen. Zijn

broer make men vorst in zijne plaats.

Zang VI. Tot groot verdriet van zijne moeder gaat hij heen. Zij valt flauw,

doch heeft in hare flauwte eene verschijning, zij ziet haren man,

die haar kalmte inspreekt.

Hidayatu'llak begeeft zich in de wilderns, en rust slechts dan

even, als hij zijne godsdieiistplichten heeft te vervullen. Na drie

dagen komt hij bij een rots, waar een slang (naga, draak)

huist. Deze komt naar buiten en verwondert zich over den moed

van den jongeman, zoo alleen daar te komen. Hij zegt haar, dat

hij den profeet zoekende, verdwaald is. Ook de slang wijst hem er

nu op, dat de profeet reeds lang dood is, doch tevens dat God

alles vermag, en vraagt hem daarom den profeet, als hij hem nocht

ontmoeten, zijn ij-Ls te brengen.

Zang VIL Hidayatu'llah gaat verder. Na zeven dagen bereikt hij het

zeestrand, en vindt daar een tweede slang, groot als een berg, met

s i n g a t, en er uitziende als rookende zwavel. Deze dreigt hem

te verslinden, en vraagt hem (kuwèn, ^.Jf, gij), of hij niet be-

angst is. Sinds zij uit de hel is gekomen, heeft zij nog nooit iemand

gezien, die durfde wat hij deed, zelfs alle draken hadden haar als

meesteres erkend ; 'vanwaar hij den moed had zoover te komen.

„Ik zoek den profeet", antwoordt hij.

Yamlika (zoo heet deze slang) wordt daarop zeer klein, en ver-

zoekt hem om evenzeer haren groet over te brengen.

Hidayatu'llah vervolgt zijnen weg langs het strand, en komt

in het bosch bezuiden de panëgara Esam, en zoo passeert hij de

verblijfplaatsen vaii Durga, Durbiksa en Iblis. *) Na veertien dagen

vindt hij een p a n d i t a, die hard kwam aanloopen uit het mid-

1) Of de durga's, de durbiksa's en den Iblis.
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den der zee, alsof deze vaste grond was. Ook aan deze verhaalt

hij, dat hij den profeet zoekt. Hij krijgt nu den raad eerst met

hem (den pandita) het graf van nabi Suleman te gaan bezoeken,

welk graf op een eiland ligt. Op navraag zegt de p a n d i t a dat

hij Ngapani (
t!
jlix

>

)
heet, en uit den voortijd is, verder dat hij

sedert lang het graf van Suleman tracht te bezoeken, maar weer-

houden wordt, omdat hij het tegengift tegen de brama mandi mist,

en zoo de slangen niet te keer kan gaan.

Zang VIII. Hierop komt Yamlika (Ul^ bij hen. Zij belooft hun k a s a k-

tèn te geven, mits zij eerst melk te drinken krijgt: dan zal haar

een 1 a w e' uit het oor komen, die als penawa dienen kan.

Ngapani geeft haar drie sang k u ' s. De lawé komt uit haar

oor en nu gaan Ngapani en Hidayat over zee, als ware die vastland,

naar Soeleman's a s t a n a. Diens lijk wordt beschreven, niet de

t j i n t j i n m a m 1 u k a t, en zijn t j ë m e t i. Ngapani wil dezen

snel grijpen, doch even snel vliegen zij weg, en door een bliksemstraal

uit den ring verteerd, valt Ngapani als asch in een. Hidayat wordt

opgeheven en in de wolken gedragen. Hij erkent schuld en

verontschuldigt zich, want werkelijk, hij wist het niet, dat de

p a n d i t a op roof uit was. Hij wordt weder neergelaten en op

den top van een berg geplaatst.

Daar bevindt zich een kluizenaar met een k ë n d i m i r a h

w o e 1 o e n*g naast zich. Dezen vraagt hij wat dat voor een

k ë n cl i is. De kluizenaar weet het niet. Zij was er al toen hij

daar kwam. Dan moest hij, zegt Hidayat, haar zelf eens naar hare

afkomst vragen. De kluizenaar doet het niet. Op Hidayat's vraag

nu zegt de k ë n d i uit den hemel te zijn en op hem gewacht te

hebben; sinds Nuh's (Noach) tijd stond zij daar al, en gaarne zou

zij hebben, dat hij uit haar dronk. Hidayat doet het, doch drinkt

haar niet, leeg. Daarom voorspelt hem de kruik, dat hij en zijn

Zang IX nageslacht koningen zullen zijn, doch niet onafgebroken: dan toch

had hij haar in eens moeten leegdrinken. Hidayat drinkt haar nu

geheel uit. Hierop bericht zij hem nog, dat ten slotte zijne nako-

melingen bupati's zullen zijn, en dan vliegt zij weg.

Hidayat gaat verder. Na een en twintig dagen ten hemel ziende,

ontwaart hij eene schoone vrouw met hare gezellen, die hij aan-

roept, en om aanwijzingen voor zijn verderen tocht vraagt. Zij
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antwoordt hem echter niet. Dan ziet hij iets (een man) lichten

als de maan. Ook dit verschijnsel roept hij, doch eveneens zonder

gevolg. Een stem verklaart hem hoe dat tot zijn geluk is, want

die vrouw was de d u n y a, en die man was de i b 1 i s ; als deze

zich om hem hadden bekommerd, zou hij zijn doel niet bereikt

hebben. Dankbaar gaat hij nu verder.

Het eerst komt hij thans aan het land der d j i n ' s, dat too-

verachtig schoon is.

Zang X. De koning der dj in 's ontvangt hem hoffelijk, doch hij wil

niets nuttigen, totdat een stem hem zegt, zulks wel te doen. Ook

helpt de koning der d j i n ' s hem met de opmerking, dat, als hij

den profeet wil ontmoeten, hij een paard moet hebben, dat in de

lucht kan rijden, en dus ïiabi Kilir f J*^.} om hulp moet vragen.

Deze laatste is nu een oogenblik zichtbaar, doch verdwijnt weer

dadelijk. Hidayat gaat, na nog eene waarschuwing te hebben ont-

vangen om op zijne hoede te zijn, weer verder.

Hij bereikt de plaats, waar de bliksem huist, eene duistere plaats,

met een lichtje zoo klein als een gat, dat met een kleine naald

gestoken is. Het (lichtje) verdwijnt. Hidayat bemerkt dat het tijd

is voor de godsdienstoefening. Een hevige wervelwind komt intus-

schen opzetten, en nu ziet hij een klein, wit licht, niet grooter

dan een haartje, dat echter de geheele aarde verlicht. Hij valt

flauw, doch als hij weer bijkomt, buigt hij zich nederig, en nu

verschijnt nabi Ilyas, die hem een buisje zonder naad geeft. Dit

trekt hij aan, en zoo komt hij tot de plaats, waar de in den hei-

ligen krijg gestorvenen vertoeven, en allen rustig slapen. Worden

zij wakker, dan bestijgen zij de k u d a sembarani, rijden

daarmee naar het strand en gaan eten.

Zang XI. Hunne wonden voelen zij niet, een heerlijke geur gaat van hen

uit. Zij vragen Hidayat mede te eten, hetgeen hij, na door een

stem uit den hemel daartoe te zijn aangespoord, accepteert. Zij

voorspellen hem verder, dat hij Mohammad nu spoedig zal ontmoeten.

Er komt een groene vogel, en spoedig daarop ook nabi Kilir te

paard. Hij roept Hidayat aan en geeft hem een groene vrucht,

zooals vroeger nabi Nuh ze at. Hij eet dezelve, en stijgt dan bij

nabi Kilir te paard, waarop zij door de lucht vliegen zoo snel, dat

zijne zinnen hem vergaan. Straks vindt hij zich neergelegd in een
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moskee, waar de engelen en de w a 1 i ' s, en andere arwah verza-

meld zijn. Hij is thans in Mohammad's nabijheid. Eerbiedig buigt

hij zich neer, doch hem wordt bevolen zulks alleen voor God te

doen. Men geeft hem den naam Said Kamil, verder krijgt hij eenige

raadgevingen en de voorspelling wordt gedaan, dat hij later Mo-

hammad's Kali p a h zal worden.

Zang XII. In een wolk daalt hij nu, na het verdwijnen van den profeet,

weer op aarde neer.

Zoo komt hij bij Radja Djumir, J
) in eene vergadering van

ulama en f u k a h a. Er ontstaat plotseling duisternis. Bij het op-

klaren ziet men Said Kamil. De vorst van Djumënah begrijpt, dat

deze een wali sedjati is. Kamilu'llah vertelt alles wat hem

overkomen is, waarover Radja Djumënah zich zeer verwondert.

Vandaar gaat hij terug naar Mësir Bani'sra'il. Zijne moeder, zijne

familie en radja Onqah zijn zeer verheugd hem te zien. Ook hier

verhaalt hij wat hij beleefd heeft, toen hij in baua Rukmin was.

Wederom wil men hem koning maken, doch hij wijst dit ten

tweede male af, daar zijn doel is bij guru's in de leer te gaan.

Hij neemt afscheid om de hadj te verrichten en Mëdinah te

gaan bezoeken. Saripah Moeda'im geeft hem 1000 dinaren mede,

en een t a s b e h f^j,
Aan tien joden, roovers, geeft bij onderweg 500 van zijne dinaren,

waardoor zij zich tot het Mohammedanisme bekeeren. Mèt hem

gaan ze nu naar Mekka en Mëdinah.

Zang XIII. Kamil wordt santri (t j a n t r i k) bij Seh Tadjumu'ddin alkubri

molana akbar, daarna bij \x^ .xÜUlkc» waarna bij over zee andere

leeraren gaat zoeken : Molana Datuk Sidik op Surandil ; vervolgens

gaat hij naar Java, waar hij aan de kust van Banten landt.

Men is daar reeds Mohammedaan, zooals hij bemerkt, door

Sunan Ampel gading. 2
) Vervolgens gaat hij verder oost-

waarts naar f A& ^ó^) Seh Maskur ing gnnung Kundul, 3
) die hem

op Datuk Bahrul (J -^>) van Kudus wijst, welke nog oostelijker

woont. Deze laatste onderwijst hem in de vier trappen, *) verklaart

hem dan volleerd en raadt hem aan zelf als leeraar op te treden.

1) Var. Djumin ; beneden Djumënah, var. Djumana.
2) Men is daar reeds Mohammedaan. Dan gaat hij naar Sunan Ampel gading?

3) Var. Gunung Uundul.

4) A.ftJyi, téjSs^ &kxis>- en AJ.s^c,
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Eerst wil Kamil evenwel nog kluizenaar worden, en wel in het

water (in ban ju putih). Hij doet zulks. Voor hem is trouwens,

door de genade van nabi Kilir, die hem indertijd die groene vrucht

liet eten, en nabi Ilyas, die hem een k u 1 a m b i gaf, waardoor hij

vliegen kon, het vochtige element als de vaste wal.

Kamil was de zoon van radja Bani'sraïl, deze van den radja

Mësir, en zoo gaat zijn geslachtsboom opwaarts terug tot Muham-

mad, over Seh Djumadi'lkabir (— kubra), Seh Djenalkabir (— kubra),

Seh Djap'ar Sidik, Seh iman Djenal'abidin, Said Usèn sjahid fs\^>)

en AH (met Patimah).

Zang XIV. De wali's van Java waren:

Ie Sunan Bonang

;

Djumadilkubra had namelijk ook tot zoon seh molana Samsu

Tamres, die in Tjëmpa met een prinses huwde ; diens zonen waren

tu b a g u s Rahmat, d. i. de Sunan van Ampel dënta, en t u

bagus Ngalirnin . Deze gingen naar Java en trachtten den vorst

van Madjapait tot den islam te bekeeren, wat echter niet gelukte.

Rahmat huwde met een prinses van Madura, l
) en vestigde zich

te Ampel denta. Van deze was Makdum Ibrahim, de latere Sunan

Bonang, een zoon. Een andere zoon was Masaih Mum at, namelijk

Pangeran Dradjat, terwijl hij nog drie dochters had, Nji gëde Pan-

tjuran, 3
) Nji gëde Méloko, en (Nji) gëde Tëluke.

Dat Tuban later door Bonang werd ge k u k u p t, geschiedde,

omdat zijne moeder eene dochter was van Arya Tedja van Tuban.

2e Sunan Giri gadjah

;

Djumadilkubra verwekte een zoon, den koning van Mësir, en deze

Seh Sidik, d. i. de pandita ratu van Pase f-^x^i), die huwde met

de prinses van Ualambangan, zijn schoonvader wilde bekeeren en

dan verbannen wordt. Zijn zoon wordt na diens geboorte in zee gewor-

pen, doch weer opgevischt en dan grootgebracht door Nji gëde

Pinatiyan te Semarang, 3
) bij Sunan Ampel dënta in de leer gedaan

en aangenomen tot kind. Hij heet bagus Samudra. Met Rahmat's

zoon Bonang gaat hij naar de n u s a Arab, om hadji te worden. Na

hun terugkeer worden zij ratu pandita, Raden Samudra over

1) Er staat: putri saking sri Madura, eene dochter van Brawidjaja's gemalin van Madura.

2) Zie bij Sunan ICudus.

3) Zoo staat er.
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Sidayu, te Giri gadjah, en over Balambangan, dit laatste door zijne

moeder.

3e. Sunan Kudus;

S. Ampel dënta's dochter, Nji gëde Pantjuran huwt met Sunan

Ngndung' J

); hun zoon was Sunan Kudus.

Zang XV. 4e. Sunan Kali Djaga ulu;

Deze is afkomstig van Sjech Aswa 2
); Djumadilkabur (= — kabir,

en — kubra) ; diens zoon was Arya Sadik (= Arya Tuban), diens

zoon was raden arya tumënggung Wilatikta, en diens zoon raden

Sahidau. Deze laatste werd Sunan Kali Djaga.

In zijn jeugd was hij zeer slecht, hetwelk hij bleef tot aan zijn

ontmoeting met Sunan Bonang, die een bosch in goud verandert.

Dan komt hij tot inkeer, wordt een jaar lang begraven, toeft

daarna nog een jaar lang in de wildernis, en gaat vervolgens naar

pulo Melakah, waar hij drie maanden als kluizenaar blijft. Ten

slotte waakt (d j a g a) hij bij den oever van een rivier (k a 1 i).

Zijn d u k u h krijgt dientengevolge den naam Kali Djaga.

Dit zijn de vier w a 1 i
' s, die op Java geboren werden. De

w a 1 i ' s, die van den overwal naar Java kwamen, waren ook vier

in getal, namelijk

:

Ie. Seh Madjagung.

2e. Molana Magrib.

3e. Seh Bëtong.

4e. Seh Lëmah abang.'1T

Sunan Gunung Djati Purba kwam uit Arabië. In het geheel

waren er dus negen.

Nadat deze laatste in het water had geleefd, ging hij naar

Ampel, waar eene vergadering van alle wali's plaats had.

De bekende prins, die uit Palembang kwam, heette raden Patah, en

de andere, die zich in dienst van Madjapait begaf, werd dipati Tërung.

Zang XVI. Sunan Ampel wees den wali's hunne verschillende plaatsen

aan. S. Bonang leeraarde in Tuban, en zoo gingen ook Sunan Giri,

Sunan Kudus en Sunan Kali naar hunne respectieve woonplaatsen.

1) Zie beneden Undung.

2) Er staat jij i^, ^ hlM ) -su^L var. .aj.suJ) <-tMi) £vAmi,
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Patah vraagt aan zijn leermeester Sunan Gunung Ampel per-

missie om den vorst van Madjapait te bestrijden. S. Ampel zegt

hem, dat die vorst zijn vader is, en verklaart hem die verhouding

nader. Later, na des Sunan's dood, zal hij den rata buda

mogen beoorlogen. Nu moet hij ergens in het Westen een plek

met welriekend gras gaan zoeken, en daar leeraar gaan worden.

Hij vindt zoo'n plek dicht bij Bintara. Spoedig is de pësantren

van Dëmak beroemd. De vorst van Madjapait wordt nu bevreesd,

dat die plaats te veel in bloei zal toenemen, en Patah misschien

koning worden. Hij geeft hem daarom liever een rang, en maakt

hem Rangga Bintara.

S. Gunung Djati wordt door S. Ampel naar Tjërbon gezonden,

omdat dit zijn erfenis was 1
). Eerst moet hij te Gunung Djati

Sëmbung gaan wonen. Onderweg op zee vindt hij de larunging

radja K ë 1 i n g, bewaakt door den patih en honderd man, die

hij allen bekeert. Het lijk begraven zij op den Gunung Djati. Van

de 1 a r u n g wordt de langgar p a t a n i op den Gunung

Sëmbung gemaakt.

Zang XVII. Hij ontmoet er zijn oom Hadji Abdullah iman, Nji dalem Pakung-

wati, Pangeran Tjërbon girang en de Kuwuh Tjërbon, die den

islam reeds bezig waren te verbreiden, tengevolge waarvan de leve-

ring der (bovengenoemde) t r a s i - cijns die aan Padjadjaran werd

opgebracht, hokte 2
).

Dientengevolge laat de vorst van Padjadjaran een onderzoek

instellen. De gezondenen zien van den berg Kromong een t e d j a

(licht) op den berg Sëmbung, het licht van een m a n u s a ing

a b ë t a r a, en van den berg Pataunan was dat zeer duidelijk te

zien. Toen men den Sëmbung wilde beklimmen, werden allen lumpuh,

zoodat zij zich bekeerden. S. Gunung djati zendt hen nu terug.

Zij moeten den vorst van Padjadjaran trachten over te halen (tot

den islam). Deze is daartoe niet ongeneigd, zelf wil hij zonder

geleide daarvoor naar den Sëmbung gaan, maar zoover komt het

niet : een purwakalih' 3
) s a k i n g langit weerhoudt hem.

Hij verdwijnt met zijn kraton, en velen van zijne kulawarga's
gaan dan waar zij maar willen. Sommigen bekeeren zich, anderen

weer niet; deze laatsten begeven zich ver weg.

1) Omdat rlit hem volgens erfrecht toekwam, door zijne moeder.

2) Dadi mampët padjëk trasi ming Padjadjaran.
3) Vermoedelijk is Purwa kali een eigennaam,
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Hadji Dul-iman noodigt S. Gunung djati nu uit, vorst te worden.

Als erfdeel komt hem toe de landstreek van Udjung kulon tot aan

de Tji-Pamali in Bërëbës; l
) wat oostelijker ligt, behoorde nog aan

Madjapait.

S. Gunuug djati wil echter niet, eerst wenscht hij zijne moeder

uit Mësir te gaan halen, en de toestemming' van de nabi's in

Betalmokdis te vragen.

Zang XVIII. Hij gaat ook nog tot Pangeran Makdum, om bij hem te leeren.

Deze acht zulks overbodig, en raadt hem aan zijne echtgenoote

westelijk te zoeken.

Het geval wilde, dat Ki gëde Babadan met zijne planten sukkelde.

Hij belooft dat ieder, die zijne planten weer in orde brengt, zijne

dochter hebben mag. Zij komen weer op dreef als S. Gunung Djati

te Babadan komt, en zoo huwt hij dan nji mas Babadan. Iets latei-

biedt. Pangeran Karana Ken'dal hem zijne zuster aan. Daarop kwam

er eene prinses uit Mësir, die op het licht dat zij zag, was afgegaan

;

't was de zuster van Tu bagus Pasé. Zij wil bij S. G. Djati in dienst

komen, doch hij ei'kent haar als moeder, en zoo krijgt zij den naam

van Babu Dëmpul.

Daarna heeft de ontmoeting met zijne moeder plaats, waarbij hij

hare toestemming vraagt om koning te worden. Nogmaals biedt

men hem aan in Bani'sraïl als koning op te treden, doch hij wijst

zijn jongeren broeder, Nuru'llah daarvoor aan. Voor zich zelf vraagt

hij, evenals Musa indertijd, in een ravijn naar de ware bevelen.

Zang XIX. Een stem raadt hem alleen God te vreezen bij de bekeering van

Java. Tot hem komt nu de zoon van den vorst van Kabti (iaxï)

Ki Abdulkapi L jlC^xcV die bij hem leeren wil, en die later in

Tjërbon de zoon heette van Ki gëdeng Gëdogan. 2
) Vervolgens

gaat de Molana naar Mëdinah. Hij neme niets meer dan hem als

erfenis toekomt, heet het daar.

Nu vertoeft hij nog in Djohor, waar Abdurahim (^j^Jl^xc) zijn

leerling wordt, en daarna in de desa Mundjul, op den grens van

Tjina. De vorst daar stelt hem op de proef. Zijne dochter, beweert

de vorst, 3
) is zwanger, en wel zonder dat zij gehuwd is. S. Gunung

1) Ing panagari Bërëbësan.

2) Ija iku besuk ing Tjerëbon kang katëlah ki gëdeng Gëdogan sunu

.

3) Ten onrechte, naar hij meent.]
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djati zegt, dat zij werkelijk zwanger is. Als hij heen is gegaan,

blijkt het nog, dat de Sunan gelijk heeft gehad. De vorst laat

daarom zijne dochter op een schip weg brengen, omdat hij zich

schaamt, en eene Chineesche vrouw niet meer gewild is, als zij een

kind heeft gehad, zonder gehuwd te zijn geweest. Hij zegt haar

nog, dat haar man woont ter plaatse, waar zij zal landen.

De Molana ging van Mundjul eerst weer tot zijne moeder in

Bani'sraïl, omdat hij haar naar Java wil meenemen. Verder ver-

zocht hij de kris als een .naga, het gouden geweer, de tëtëkën

ënur en de djimat salawat nabi.

Op zijn tocht naar Java doet hij Surandil aan, waar hij Radja

laut ontmoet, dien hij als broeder aanneemt. Vervolgens bereikt hij

de m u w a r a Djati.

Zang XX. Hier vindt hij de putri Tjina, en bekeert haar.

Dan begeeft hij zich naar den berg Amparan, waar ook allen

zich bekeeren. Ratna (Rara) Satang, Babu Dëmpul, Gëdeng Djati,

Rara Panas, Mas Panguragan wadon mas Pakungwati gaan met

hem verder.

De dipati van Tjangkuwang laat zoeken naar twee u r a n g

(garnalen), een mannetje en een wijfje, zooals die, waarvan hij

gedroomd heeft; hij moet ze vinden als hij niet wil sterven vóór

hij oud is. Met zijn patih, Kering gaat hij ook zelf op zee er naar

zoeken. S. Gunung Djati komt, en verklaart hem zijn droom: de

twee u rang (menschen), die gij zoeken moest, waren hij en

Babu Dëmpul. Hij raadt den dipati aan zich tot den islam te

bekeeren, hetgeen geschiedt.

S. Gunung Djati gaat ook naar Padjadjaran, en wel geheel alleen.

Alles is er verlaten en eenzaam. Geen sterveling is daar meer te

vinden, dan de putri Kawung nganten. Hij vraagt haar mede te

gaan naar Tjërbon, naar den berg Amparan. De dipati Tjangku-

wang keurt goed dat zij huwen. S. Gunung Djati verwekt bij haar

Seba Kingkin (z.) en Ratu Winahon (d.), en wie weet niet, dat

uit hen dé vorsten van Bantën zijn voortgekomen?

Spoedig daarop komen er blanke vijanden (musuh kulit putih).

De patih Këling is erg bevreesd, omdat hij meent, dat hem uit

zijn land lieden achterop zijn gekomen. Met Pangeran Tjërbon

maakt hij zich tot tegenweer bereid. Dipati Tjangkuwang herinnert

Verhandelingen. 2
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zich een pusaka panulak. Deze wordt aan de zuidzijde van

den berg gelegd, en geeft nu giftige rook af, waardoor de vijand

wordt gekeerd.

Zang XXL Daarop komt er een molana uit Bagdad, een zoon van molana

Hud ratu, dus een saderek misanan van S. Gunung Djati.

Zijn vader was op hem vertoornd geworden, omdat hij van k i k i -

r i k hield. Op drie schepen naar Java gekomen, bracht hij met

zich eene zuster, Siti Bagdad, en Pangeran Pëlalungan, Wilangan (?),

seh Data Kahpi /", '%%_£ cu\jV Hij vestigt zich met zijn gevolg in

Sembung, Djati, Djunti, Djapura. Die molana was de bekende

molana Abdnrrahman Bagdad, volgens zijn Javaanschen naam Pa-

ngeran Dipangayun.

S. Gunung Djati en de radja laut halen hem in. 'Pangeran

Pandjunan verkondigt hem zijn leer en verneemt omgekeerd de

zijne. Daardoor ziet hij in dat zijn tekad kadjabariyah
niet de ware is.

Zang XXII. Hij geeft zijn gevolg over, maar vraagt voor hen een stuk grond,

k a n g g e g ë g ë t a k pangane salami-la min e. Vervol-

gens gaat hij zelf naar Waringiu pitu, om daar den dood te zoeken,

zeggende, dat S. Gunung Djati Susuhunan moet worden. Deze stelt

hem voor, zelf vorst te worden, doch Pandjnran (?) neemt dat niet

aan, liever gaat hij heen.

Nu komt er een meisje van Tëpasau adi tot S. Gunung Djati.

Zij wordt de moeder van Pangeran Pasarean (z.) en Ratu ayu (d.).

Dan krijgt hij bij de garwa djati (of Djati) nog Pangeran

Këlana (z.) en Pangeran Sedeng lautan (z.), en wie weet niet, dat

uit Pangeran Pasarean de vorsten van Tjërbon zijn voortgesproten?

S. Gunung Djati voert krijg tegen ieder, die zich niet bekeert,

en overwint allen: Tëlaga, Galuh, Kuningan, Tjiamis, Sumëdang,

Bandung, Tjiandjur, Dugi?, Bogor, Djakëtra, Udjung Bautën onder-

werpen zich vrijwillig, en worden daarom geen a m a t en a b d i.

Radja laut wordt over Djakëtra gesteld, en Seba kingkin over

Bantën, Hadji Duliman over Padjadjaran, en Radja Sangara over

Tëgal luwar. Zoo zijn langzamerhand de ratu 's Kasundan Mo-

hammedaan geworden.

Sunan Ampel sterft. In de daarop door de w a 1 i
' s gehouden
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vergadering wordt Sunan In dra Giri Gadjah tot radja pandita over

Oost-Java en Madura gekozen, terwijl zij met hun negenen een

verbond sluiten om 't geloof zuiver te bewaren.

Zang XXIII. Hierop volgen in den tekst de uitspraken van. de Sunans.

Ie. Sunan Bonang,

2e. Seh Madja agnng,

3e. Sunan Djati,

4e. Sunan Kali,

5e. Seh Bentong,

6e. Molana Magrib.

7e. Seh Lëmah abang,

8e. Sunan Giri, *)

9e. Pangeran Kudus.

Dan gaan zij naar Bonang en vervolgens naar Tjërbon, waar

resp. S. Bonang en S. Gunung djati gehuldigd worden. Op deze

laatste plaats bouwt men nu de groote moskee, Tjipta rasa, op de

t ë g a 1 Pangalang-alang. De bestanddeelen werden bijeengebracht

uit verschillende streken: Irak en Mësir, Djidah, Bani'sra'ïl.

Vervolgens gaat men naar Dëmak om Raden Patah tot koning

van Java te kronen ; want men heeft (Zang XXIV), het plan

Madjapait 3
) te vernietigen, inplaats van den vorst aldaar de koning

van Dëmak aan te stellen en de moskee (van Dëmak) te bouwen.

Susunan Unduug 3
) wordt senapati. De dipati Tëtërung trekt

tegen hem op. Undung sneuvelt door Tërung (Patak's broeder).

Men bouwt de moskee doch is het oneens over de k i b 1 a h.

's Nachts ziet men de Ka'bah, waarnaar men zich nu richten kan, doch

er is nogmaals oneenigheid. S. Kalidjaga maakt de k i b 1 a h in orde.

Ter vervanging van zijn vader wordt Sunan Kudus senapati.

Hem wordt Sunan Djati als pëngawat k u 1 o n, 4
) en Sunan

Giri als pëngawat w e t a n °) toegevoegd. Zij krijgen de p ë t i

pusaka ratu Palembang mede. Over het leger van Madjapait

staat Tërung, terwijl de flanken worden gecommandeerd door een

prins van Madjalëngka, en een prins die te Panaraga stond.

1) Ook zijn naam Prabu Sasmata (vulgo Satmata) wordt hier vermeld.

2) Maostikta.

3) Volgens zang XIV was deze geen wali.

4) Natuurlijk, daar hij in Tjërbon het bewind voerde.

5) Even natuurlijk, daar hij, zie boven, over Oost-Java stond.
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Zang XXV. S. Gunung djati zendt muizen ten strijde, S. Giri een doek, waaruit

tawon's te voorschijn komen. Sunan Kudus maakt de kist uit

Palembang open. Deze vliegt ten hemel, waardoor het duister wordt

als in den nacht. De Mohammedanen trekken nu moedig' voorwaarts,

en die van Madjapait vluchten, de prinsen naar het Lawoe-gebergte,

de dipati naar Tërung. l
) De vorst van Madjapait neemt zijn

t j o e t j o e p o e m a n i k, strijkt er met een sada lanang over,

zet deze in de alun-alu n, en verdwijnt. 3
)

De prabayaksa van Madjapait wordt naar Dëmak overgebracht,

en daar tot de surambi van de moskee gemaakt. Men keert naar

Dëmak terug en de rang-ga van Bintara wordt tot koning van

Java uitgeroepen, onder den titel van Sultan. Tërung wil zich nog

niet onderwerpen, bij is bevreesd, dat Sunan Kudus den dood van

Sunan Ngundung zal willen wreken. S. Kudus schrijft hem zulks

niet te zullen doen, waarop Tërung zich onderwerpt.

Zang XXVI. Men slaat hem voor p a t i h van Dëmak te worden, hij weigert

echter en wordt pandita. Pangeran Palakaraning wali Kudus wordt

p a n d i t a ratu te Kudus. Geheel Java is bekeerd. Raden Sëpët,

een patukangan van Madjapait, verfraait Dëmak.

De Sultan van Dëmak leert nu nog bij S. Gunung Djati en

bouwt voor hem de kuta Tjërbon en de këdaton aldaar, met behulp

van genoemden Raden Sëpët.

Voorts schenkt hij hem 500 kuren, met hun hoofd Kuwuh Di-

pati. Ook zijne dochter, Ratu Njawa wil hij hem geven, doch deze

aanvaardt S. Gunung Djati slechts voor zijn zoon, Pangeran agung

anom. Deze prins sterft intusschen spoedig, door badj ag (zeeroovers)

gewond ; zijn lijk wordt naar Mundu gevoerd. Als nu zijne schoon-

dochter diep bedroefd is, laat S. Gunung Djati zijn zoon voor een

oogenblik weer herleven. Mundu krijgt van den Pangeran Sedang

lautan den naam p a d a 1 ë m a n. Pangeran Pasarean huwt latei-

met de weduwe.

De Made m a n g u n sa 11 d i n g a r d i is vervaardigd van

bestanddeelen uit drie plaatsen afkomstig, in de eerste plaats van

Dëmak; de budi djadjar op gelijke wijze uit materiraal van

drie andere plaatsen (parni), o. a. van Padjadjaran.

1

)

In het hier voorkomende : s ag u ng ponggawa Madjapait ing vv ak t u sakala ik u tan

ana kang d u w e ëngës sawidji, schuilt vermoedelijk tevens de sengkala 1400 (tan-ana-kang duwe
ënges-sawidji).

2) Zie XXI veis. S—9.
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Zang XXVII. De bouwwerken op den gunung Sëmbung zijn de gewrochten

van Ki Gusa, een t u k a n g van Karawang. Zijne vier gezellen

worden daarna p a s i r a m bij Sunan Gunung Djati.

De putri Tjina sterft. S. Gunung Djati gaat nu wonen in Pakung-

wati, binnen de k u t a Tjërëbon, benoorden de kali. Verdere

beschrijving van de plaats. De k u t a heet Sang Esu, de dalem
a g u n g sang Siru'llah, de moskee sang Tjiptarasa.

De acht wali's houden vergadering in de kawah van de Tjarëme.

Wée'r verkondigt Sj. Lëmah abang zijn leer. Op voorstel van

Giri gadjah zal men een pëngulu oliya (der wali's) benoemen.

S. Kalidjaga zegt, dat S. Gunung Djati er nog niet is. Diens nood-

zakelijke voorrang boven anderen wordt geschilderd. Hij wordt

w ë d a n a der wali's.

Dan gaat men in de moskee te Tjërbon nog een nieuwen

wali huldigen, Pangeran Makdum t j a n g k a n g i r a, zoodat

er dus tien wali's zijn geweest.

Om beurten zijn zij imam in de moskee te Tjërëbon ; als S.

Kalidjaga als zoodanig fungeert, valt een incident voor met Pange-

ran Makdum, omdat hij geen reciet houdt.

Zang XXVIII. Men vraagt hem om opheldering, en hij geeft uitleg.

Op Maandag 4 Siyam verkondigt Seh Lëmah abang zijn leer

weder. J
) Na de feesten wordt hij door S. Kudus met de k ë r i s

van S.
<
Gunung Djati afgemaakt. Daarbij wordt hij bespot èn

omdat deze hem eerst niet verwonden kan, èn omdat er daarna

wit bloed te voorschijn komt. Zijn lichaam verdwijnt voor eenigen

tijd. Zoodra het terugkomt, wordt het naar behooren begraven.

Een stem uit den hemel doet nu den wali's weten, dat S. Gunung

Djati ratu ma r d i k a zal zijn, hij en zijne nakomelingen, tot er

een këbo'bule zal wezen. Hij zelf voorspelt, dat zijne nakome-

lingen * slechts in negen geslachten dat voorrecht zullen genieten.

Zang XXIX. Seh Lëmah abang was de eerste van de wali's, die stierf. De

laatste die overlijdt, is Sunan Kali. Seh Lëmah abang werd te

Pamëlaten begraven. Na zeven dagen graven de wali's het lijk

op, en vinden nu een paar melati-knoppen. 3
)

1) Zie boven Zang XXIII en vooral XXVJI.

2) Hij was dus zalig geworden, en zijn leer verdient alzoo hoog vertrouwen.
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Iets later sterft de sultan van Dëmak. Zijn opvolger, Pangeran

Sabrang lor regeert maar zeer kort ; na diens dood wordt zijn

jongere broeder, Raden Trënggana tot sultan. Djaka Tingkir van

Padjang l

) was zijn schoonzoon. Sunan Kali djaga was de g u r u

van den laatsten sultan van Dëmak. Deze haalde hem daarom naar

Dëmak, om hem r a t u te maken. S. Kali djaga zegt echter, dat

Padjang later koning van Java moet worden; hij zelf wil in Adilangu

wonen, hetwelk daarom tot vrij-desa wordt (desa k a n g o r a

n a n a a s i 1).

Zoo heeft de sultan van Padjang dien van Dëmak opgevolgd,

en omdat de dipati putu in Padjung woonde, kreeg hij den naam

van Sunan Parwata dining wang. ~)

Op Padjang volgde Mataran.

Zang XXX. De zoon van Padjang wordt dipati met den titel Susunan

Padjang.

De dochter van Sunan Djati, de weduwe van den sultan van

Dëmak, huwt met een w o h g a g u n g sabrang, Ratu bagus

Pase, en erft een gamelan sëkati van Dëmak. Hun kind

heet Ratu Nawatirarasa. Deze huwt met Pangeran dipati Pakungdja,

of Dipati seda Kamuning, den zoon van Pangeran Pasarean. Een

zoon van haar met dezen prins was Pangeran agung Pakungradja

(Pakungdja).

S. Gunung Djati sterft. In het bewind over Tjërbon volgt Pange-

ran agung, zijn achterkleinzoon, hem op, onder den naam van

panëmbahan ratu Pakungdja. Deze huwt met een dochter

van Padjang, Ratu ëmas. Zestien jaar toeft Panëmbahan ratu in

Padjang. Zijn zoon Pangeran dipati Pakungwati gaat naar Bantën:

e s m u n e, dat Bantën eerder een sultanaat worden zou, dan Tjërbon.

De moskee wordt verfraaid.

Mataram eischt dat Panëmbahan ratu komt s e b a. evenals de

Panëmbahan Bantën; de laatste doet het omdat hij ziet dat Sunan

Kalidjaga steeds in Mataram is. Na diens dood wil hij daar echter

wijziging in brengen, en daarom zendt hij lieden naar Mëkah, om

permissie te vragen den Sultanstitel te mogen voeren. Als de

1) Padjang wnlangiin.

2) Dit gedeelte van den tekst is in zijn geheel alles behalve duidelijk. Zie vors 7, r. 3— vers 14. r. -I

[Dr. Brandes geeft een uittreksel, dat geheel gelijkluidend is mei de aangegeven vereen van den tekst].
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hadji's terug zijn, vindt een en ander plaats. Mataram legt er

zich niet bij neer, dat er op Java twee sultans zijn. Er ontstaat

een langdurige oorlog tusschen Bantën en Mataram, zonder dat een

der partijen het verliest. Mataram zoekt hulp bij de Hollanders.

Voor iederen Hollander, die sneuvelt, zal de Sultan van Mataram

1000 rejal betalen. De Hollandsche dj en dr al Pinter Rëbut J

)

maakt een einde aan den krijg.

Zang XXXI. Hij vraagt Bantën om een stuk grond, ten einde er eene woning

op te bonwen, daar hij op Java handeldrijven wil. Dit wordt hem

toegestaan, en nu raadt hij Mataram aan, terwille van de vele

accijns, die het hem zal opbrengen, de vrede te kiezen. Deze stemt

toe, mits de u p ë t i hem jaarlijks gebracht worde in den vorm van

p a t u g n r d j a 1 m i.

De d j e n d r a 1 gaat te Djakëtra wonen. De p u t r a Djakëtra

bestrijden hem. Deze stammen af van Radja Lautan. 3
) Djakëtra

wordt veroverd met punglu, t a i, tengevolge waarvan de plaats

den naam Batawi kreeg. 3
)

In 1610 A. D. kwam de Djendral voor het eerst op Java.

Toen was Pangeran Yusnp 4)-in de desa Karang. Hij bevocht de

Hollanders, waarbij aan hunne zijde Martinn 5
) uitmuntte en zij

verder hulp hadden van den radja Bima en den radja Goa. Seh

Yusup verdwijnt (m era d). Martinn wint het dus, en krijgt den

naam Kapitan Karang.

Tjërbon gaat oudertusschen nog steeds naar Mataram s e b a. De

panëmbahan ratu overlijdt. Zijn kleinzoon volgt hem op. Ook deze

heet Panëmbahan (ratu). Hij sterft ter gelegenheid van een hofreis

naar Mataram, en wordt te Giri lava begraven.

Zang XXXII. Twee prinsen van Tjërbon waren nog te Mataram. De Sultan

van Bantën laat hen tot zich komen, en verheft hen tot Sultan,

maar nu durven zij niet naar Tjërbon terugkeeren uit vrees voor

1

)

Pieter Both. [Dr. Brandes noemt dit „een niet onaardig, maar voor de hand liggend woordspel".

Intusschen klopt liet hoegenaamd niet met historische feiten den eersten G. G. „handig in het ontweldigen"

te noemen].

2) Zie zang XXIT.

;}) Vergl. Baron Sakender, ed. Colien Stuart, blz. lus, 108, 166 en 170.

4) Wie bedoeld wordt, is niet duidelijk.

5j Blijkens een andere babad Tjërbon is hier bedoeld Martinus Samson, de eerste Hollander, die

later in Tjërbon eenig geregeld bewind voerde, in 1685. Hollanders, die daar vóór hen- waren geweest'

waren: van Dijk (H78), Michielz. (1680), van Dijk (1681), Ruys (1683) eu Tak (1685).
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Mataram. *) Daarom wendt Bantën zich tot de Hollanders, en

dezen geven hen Kapitan Karang naar Tjërbon mede, om hen te

beschermen. 2
) Zoo zijn de Hollanders het eerst in Tjërbon gekomen.

Men richt er de kasëpuhan en de k a n o m a n in. 3
) Spoedig

daarop valt Mataram door Kartasura, en later wordt Kartasura

vernield door den vorst van Sala. 4
)

De astana in Tjërbon raakt vervallen. De përnisganing Lëmah

abang had daarvoor gewaarschuwd.

Iets later komen de Parasman, en weer iets later de Inggris. De

agama përutul kwijnt. Alles wordt onderworpen.

De Sultans van de Kanoman waren

:

Badrudin 5
), ook Sultan Gusti geheeten; diens zoon was Sultan anom

Halirudin ; diens zoon was

Alimudin ; diens zoon was

Kerudin ; diens zoon was

Imamudin ; diens zoon was Muhammad

Kamarudin, die de ungkara (hier: de laatste) der Kanoman was.

De Sultans van de Kasëpuhan waren:

Abulmakarim ; diens zoon was

Djamaludin ; diens zoon was Muhammad

Djenudin ; diens zoon was

Tadjulasikin Muhammad Djenudin; diens zoon was

1) Hunne terugkeer naar Tjërbon had plaats in 1678, de Jonge, VII, 325, 326.

2) Zooals boven reeds gezegd werd, was Martinus Samson (1685) degeen die hier Kapitan

Karang wordt genoemd, en het eerste eigenlijke Hollandsche opperhoofd te Tjërbon. Oorspronkelijk

heeft Bantën zich niet om hulp tot de Hollanders gewend, integendeel, het beklaagde zich bij

hen over de zending van Van Dijk in 1678, de Jonge. VII. 328, en wat er eigenlijk, vooral in 1681 is

geschied, leert ib. 363-378. De Hollanders doen juist moeite hen weer als vasallen van Mataram

te laten optreden, hetgeen met hun Sultanstitel niet te vereenigen was. Ook volgt S. Anom in 16S5

Tak naar Java, ib. VIII, 20, en vergl. Veth, Java II, 410. Intvisschen vindt men in den brief aan Heeren
XVII van 8 Maart 168C (ib. VIII 16) weer gesproken „van den tweeden prince Sultan Anom", en van

„de oudste prince Sultan Sepo".

[Kapitein Karang komt dikwijls in het Daghregister voor, en heet dan meestal Joehem Michielsz.

doch ook anderen treden als zoodanig op],

3) Deze hadden in werkelijkheid hun oorsprong' genomen uit de laatste wilsbeschikking van

f4irilaya, zie de Jonge, XI, die volgens de opgave in 1585 Djaman kali. vermoedelijk = 16631664 A. D.

overleed.

4) Deze voorstelling is. liet behoeft niet srezegd te worden, onjuist. Wat hier in den tekst met

Kartasura wordt bedoeld, blijkt later in zang XXXIV. Kartasura werd gesticht in 1681, bestond dus

feitelijk al, toen Samson in Tjërbon was, en Surakarta in 1746.

(5) Aangezien in den Javaanschen tekst deze namen op meer moderne wijze zijn getranscri-

beerd, en zij verder doorzichtig jj'enoefr zijn. kwam liet onnoodig voor hier de spelling in Arabisch

karakter bij te voegen, zooals door Dr. Urandes was gedaan].
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Sapiyudin, bekend onder den naam van Sultan Batang adji;

diens broeder was

Hasanadin, of Sultan muda ; diens zoon was Muhammad

Zang XXXIII. Djoharudin; diens broeder was Muhammad

Samsudin, de ungkara van de Kasëpuhau.

De Panëmbahan's waren

:

Panëmbalian agung, of Panëmbalian gusti;

Panëmbalian To përlaya (= Tob pati) ; en

Panëmbalian (de naam wordt niet nader genoemd.)

De sultans Katjërbonan waren

:

Pangeran arya Tjërbon; diens zoon was Sultan

Mërtawidjaya ; diens broeder was Sultan

Adiwidjaya ; diens schoonzoon was Sultan

Abuhawat.

De sultans van Bantën waren:

Abulmapakir Muhammad Abdulkadir, bijgenaamd Sultan agung

Kanari ; diens zoon was

Abulnaali Ahmad Sultan agung Kartayasa; diens zoon was

Abulpatah, Sultan agung Tirtayasa, die de sultans van Tjërbon

inhuldigde; diens zoon was
Abdulkahar, diens zoon was

Djenulabidin ; diens zoon was

Djenularipin ; diens zoon was

Djenulasikin ; diens zoon was

Aliyudin; waarna Bantën viel.

De sultan van Dëniak was een prins (zoon) van Palembang.

Talang, Arya Damar's schoonzoon, was eerst patïh van Tjina. Na

Arya Damar's dood wordt hij vorst. Hij gaat naar Madjapait

s e b a, en krijgt de prinses uit Tjina, die zwanger is, tot vrouw,

en Raden Patah wordt geboren. l

)

Op hem volgt: Sabrang lor,

Trënggana,

Padjang.

Deze laatste wordt vorst, omdat ook hij een afstammeling van

ijapait was. Zijn grootvader had Bali veroverd en daarom de

1) Zie vers. 9, r. 3. vers. 12, r. 4. Dat hier. als mijne (d. i. die van Dr. Brandeis) interpretatie

goed is. eene andere traditie voorkomt dan de gewone, verdient de aandacht.
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prinses Andayaningrat gekregen. Zij kregen een kind, Ki agëng

Pëngging, en diens zoon was Djaka Tingkir.

Zang XXXIV. Op hem volgt Senapati van Matarani. Ook hij bekleedt rechtens

den troon, want hij is eveneens een afstammeling van Madjapait

over Bonggan Kamadjawan; uit deze werd Pamanahan geboren, de

vader van Senapati ngalaga, den sultan van Matarani.

Dan volgen:

Seda Kamuning,

Sare ing Krapyak,

Susunan ing Tëgal aruni, en

Sultan Kartasura (a n j ë 1 a n g).

Deze was evenzoo van Madjapait afkomstig, over Buyut Banju

Biru (die kasingsal was), diens zoon Mabën driya, diens zoon

Toya Këmhang en diens zoon Raden Djené. *) Hij regeert slechts kort.

Mataram komt weer aan het bewind in nakomelingen van Mang-

kurat, te Sala. 3
)

Dan wordt het rijk gesplitst, en ontstaat Ngayogya, 3
) wat de

Hollanders weer slim weten te doen. Zij vragen twaalf negara's

als u p a h, namelijk de u r u t p a s i s i r, die nu in hunne handen

komen van Balambangan af tot en met Bërëbes. De vorsten van'

Java leggen er zich op den duur bij neder, dat zij door de Hol-

landers ge d u 1 a 11 g d worden, en dat deze hunne plaats als ko-

ningen van Java hebben ingenomen, en wel omdat in den ouden

tijd (zie tekst, vers 10, regel 7 seqq.). 4
)

Zang XXXV. Zoo is ook de snnan vorst over Tjërbon geworden, door zijne

moeder; aan hem zou het in Mësir zeker minder wel gelukt zijn,

en daarom wilde hij over eigenlijk Djawa dan ook niet heersenen.

Sunan Djati's moeder was eene dochter van eene prinses van

Singapura (zie boven, zang I). Deze had vier kinderen : Tjakra

buwana, Radja Lewana, Radja Sëngara en Rara Satang. 5

) Deze

1) Met dezen Sultan Kartasura wordt naar alle waarschijnlijkheid Trunadjaya bedoeld.

2) Gesticht in 1746.

3) In 1755. eigenlijk reeds in 1749.

[4) Dr. Brandes laat hier den tekst volden tot en met vers. H en heeft dan de volgende noot:]

Vergl. Baron Sëkender, ed. Cohen Staart, bl. 98 en '00. Hier vooral dient er den nadruk op te worden

gelegd, dat er gesproken wordt van rechten, verkregen door erfrecht. De eigenlijke beteekenis van

deze prinses zal elders in het licht worden gesteld.

5) Boven in zang 1 worden er, zooals reeds door verwijzing naar deze plaats is aangeduid,

slechts drie genoemd.
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laatste huwde met den vorst van Banisrail. Hun zoon was S. Gu-

nung djati purba.

Hij werd geboren in 1308. *) Java bereikte hij in 1334; Pa-

nëmbahan ratu werd geboren in 1399; de as tan a op de Gin

Sëmbung werd gebouwd in 1409; de groote moskee in Tjërbon in

1409; Sunan Djati overlijdt in 1428. 2
) de brand van de moskee

had plaats in 1471; Panëmbahan ratu stierf in 1539, 3
) Hadji

Panëmbahan ratu, die te Girilaya begraven werd, stierf in 1585;

de verdeeling van Tjërbon en het terugkeeren uit Bantën naar

Tjërbon van Sultan sëpuh en Sultan anom viel voor in 1600; de

Hollanders onder Kapitan Karang komen er in 1602 ; twee jaar

later volgt burake kota ing Tjërbon, omdat de vorsten

geen Maleisch kenden, dumadi sosonggon gawe tu-

rn ë n g g u n g een Chinees, met name Arya Tjelïk, dien zij in

alles vertrouwden. Hij verkoopt Tjërbon aan de Hollanders. Deze

wisten niet dat de zaak niet in den haak was, terwijl men een en

ander in Tjërbon ook niet accepteerde. Arya Tjelik verklaarde hem,

dat de stad ge-s ambut was, en men er een benten g wilde

maken. Daardoor werd de stad b i n u b r a k. De b e n t e n g was

is 1613 gereed. De burak had in 1604 plaats. De stichting van

Sunja ragï (in Tjërbon) had plaats in 1666.

[Volgt eene tekstaanhaling, namelijk vers 11].

1) Deze jaartallen worden gezegd te zijn in de telling der Djaman Kali.

2) Hij zou dus 120 jaar oud geworden zijn.

3) Op een leeftijd dus van 140 jaar, na eene regeering van 111 jaar. Hij was (zie zang XXX).

de achterkleinzoon van S. Gunung Djati, en de grootvader van zijn opvolger Girilaya.



BABAD TJERBON.

Transcript naar No. 36 van de Collectie Brandes.

Ie Gezang, dichtmaat: dangdang goela.

Bismi'llahi'lrahmani'lrahim 1

Isoen neboet asmaning Allall

kang moerah ing kaoelané,

ing dalem doenja sinoeng

ing rizki anderma mili

tan ana kakoerangan

moenggoeh ing jang Agoeng

kang asili tembing achirat

anggandjari sakèhé wong kang ngabakti

aniksa wong doraka.

oetawi sakatahing poedji 2

sakabèhé moestahiq ing Allah

pangérané wong alani kabèh

rahmat lan salam katoer

ingatasé goesti djeng nabi

Moehammad sinihan

ning Allah dèn-oetoes

andawoehaken ing qoer'an

kalamoe'llah kang satoehoe ikoe maring

edjin lawan 2
) manoesa.

anapon sasampoening amoedji 3

maring Allah moerah 2
) ing rasoeloe'llah

mangké 3
) iki tjaritané

1) Mot dit woord begint de tekst in No. 107 van de Collectie Brandes.

2) No. 107 beter: moeall.

3) No. 107 beter: maka.
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ingkang iboe sinoehoen

nëngffi sira awiwiniDo

saking sang ratoe Padjadjaran

kang ikoe satoehoe

agagarwa istri acal

saking sabrang nama Singapoera negari

mios poetra titiga.

kang satoenggil djaloe akakasih 4

kang anama radja Tjakra boeana

mengkana malih rajiné

radja Serigara tinoet

arinira 2
) malih pawèstri

nama nji dalem Satang

ja ikoe kang iboe

Soenan Goenoeng djati poerba

dalem Satang 2
) kang binakta késah hadji

déning Tjakra boeana.

maring Arab noeli ika mambarih 5

angoendjoengi kang Béta'lmoeqdas

astanané nabi kabèb

njata ing kana waktoe

ratoe ing 3
) Bani'sra'iF

mentas kapatèn garwa

ing manabé riboet 4
)

èsmoené maksih kasmaran

maring satoeboe garwa kang woes ngemasi

temah dawoeb kandika.

maring pangoeloené kang nama 5
) 6

qadï Djamal'oe'ldin miwah tanda

sabanda 6
) koelawargané

sapa-sapa kang anemoe

késah 7
) rabiningsoen kang mati

1) No. 107 foutief: aranira.

2) No. 107 weggelaten ; regel 7, 8 en 9 half.

3) No. 107 om de maat: ana ing.

4) No. 107: wiboeh.

5) No. 107 heeft de juiste eindklinker: nami.

G) No. 107 foutief: sabendoe.

7) No. 107 terecht: kaja.
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sanadyan tan saroepa

anaha ing semoe

atawa anèng rarasan

ingkang J
) ana èmperé sajakti soen apti

rabinisoen kang wafat

mengkana atoeré 2
) sang qadï 7

ja molana soesoehoenan amba

waktoe iki tjaritané 3
)

sajaktosé 4
) wonten pawestri ajoe 5

)

nenggé asal moelané saking

negari Pedjadjaran

kalajan sadoeloer

-ipoen djaler ing saba'danira. °)

mentas hadji karoeroe lampahé meriki

zarah ing Béta'lmoeqdas

gati 3 soeltban Bani'sra'il 8

angandika lab ia menawa

sakaro konen meréné

kampir ing peradjanipoen

cégbat isoen arep paparing

^idqah dana-dina

adja ngingis lakoe

ing sadyaningsoen semana

bok menawa mengko ora netoeki

maring sakarsaningwang.

adja kongsi ika lakoe isin 9

datan betjik wong memirang manoesa

sang qadï kebat kondoeré

sing 7
) arsa sang ratoe

masdjidi'laq^a dèn-poeroeki

kapanggib anèng kana

hadji soenda waoe

1) No. 107 om de maat: kang,

2) No. 107 om de maat : atoerané.

3) No. 107: waktoe poeniki sajaktosé.

4) No. 107: wonten enz.

5) No. 107 foutief: ajoen.

6) No. 107 om de maat: — ipoen djaler ba'danira.

7) No. 107 beter: saking.



31

kalih sadoeloer wanodya

kang woes olili hadji kang lewib betjik

atas dadalan Allah

2e. Gezang; dichtmaat: sinom. (No. 107, p. 4)

anabda sang qadï Djauial

hé wong hadji kalih wargï

marmanira lewih bagdja

wong soenda dateng meriki

tjiptané ia iki

pepoendèning para ratoe

kang aran Béta'lmoeqdas

singa 3 ingkang olih

idzin saking kéné angadeg naléndera.

adja sira tan oeninga

nabi Ibrahim doek ing dinedn

i andoedoenga maring Allah

ja ing enggon kéné iki

pandoengané nabi J
) Ibrahim

moedjèkaken anak poetoe

kongsia dinoeloeran

dadi radja dadi nabi

maka sinembadan anèng iki pernah.

wangsiting Allah ta'ala

hé Ibrahim soen-doeloeri

ing sapanoehoenira

anakira Ishaq jakti

ingkang dadi wiwini- 3
)

hing sakèhé para ratoe

lan sakèhé kanabijan

adja sïra salah kapti

tan ngengani 3
) djandji ining 4

) kang thalim karta.

1) No. 107 om de maat zonder: nabi.

2) No. 107 minder juist: wiwitaning.

3) No. 107: nganani.

4) No. 107 zonder: mina*.
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pasti karo hacïji sira

samangko dèn-andikani

déning molana Mashoeda *)

karsa dalem andadari

dana-dina ing hadji

wadjib karo konen anoet

kano- Hningan atoeran

langkoeng soemangga ing titah

berkah toeankoe qadi ingkang kapinta

siang daloe dalah kontap 2
)

ing hadharat maha amir

ing Bani'sra'il negara

djedjel ingkang sami nangkil 3
)

tan open koelawargi

ing sagelar-gelari}3oen

ingkang para 'oelama

foeqaha' kang sami hadhir

ing cidaqah sang hadji molana soeltan.

sampoening bada cidqah

ffati soeltan mariksani

kang hadji roro ngandika

doepi winaswasing lirik 4
)

sahèstoe soemerep ing

galih sang adi sang ratoe

énggal sang nata nabda

hé anak soenda sahiki

sadoeloerira wadon soen-poendé soeka

arsa soen kantaha garwa

soepaja dadi geganti

rabinino-soen kang woes wafat

sang hadji matoer wotsari

1) No. i07: Malioedah.

2) No. 107 : kontan.

3) No. 107: noengkoeli.

4) No. 107: liring.
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wios poenika goesti

menggah ing kersa poekoeloen

katoor ingkang moegia

tinaros piambek oegi

pon sampoen a
) baligh djinis wargi kaoela

pinareng poeroen kalintang 8

sjoekoer alhamdoe lillalii

poen abdi sedaja 3
) djariab

poenika sadèrèk istri

moeganané katjangking

ing tembé achératipoen

adan zang maha soeltan'o

no-andika ing niengfko iki

soen-tari déwèk karana idzin sira

hé wadon weroebanira 9

adja gedé tjilik ati

soen pinta ing soekanira

soeme(n)dya arsa gawé rabi

sapira imaniréki

sang rara wotsari matoer

kaoela titiang ina

banffsa soenda lanofkoeng sangking

soemangga pisan 3
) garwa dateng bendara

déning toewi loen kaoela 10

tan oening 'adat ngeriki

sang maha radja ngandika

soen poehoeng rara sahiki

adja akèh kang dèn-pikir

sok oega ridha satoehoe

sing ati tekèng lisan

adja moenafèk kakelid

bok 4
) chianat doedoe adabing wong islam

1) No. 107 zonder: sampoen.

2) No. 107 ten rechte: sedya.

3) No. 107 ten rechte: pininta.

4) No. 107: bobad.

Verhandelingen,
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3e Gezang; dichtmaat: kinanti. (No. 107, p. 8).

sang rarajoe Satang matoer

soehoen sembah awotsari

kapoendi berkah molana

piwoelang J
) kasoehoen oegi

ing sapoehoen 2
) kaoela

moegi toean andoeloeri

kaoela poen sadya 3
) anoet

ing karsa molana amir

sang inaha radja *) ngandika

endi reko sira poendi

ing sadjadjaloekanira

ingsoen nedya neinbadani

sang rara atoeranipoen

kongsia amba poeniki

adarbéa poetra lanang

kang dados wali sedjati

6 kang angratoe noesa djawa

ming agama kangdjeng nabi

kang langkoeng perdjoeritipoen

karanten ing noesa djawi

maksi agoeng dèrèng islam

san» nata kèndel tan anffling1

èsmoené donga ing Allab

ing kacidiqané istri

adan sawara karoengoe

ametik ing karna badji

hé Hoeda adja koemlamar

ja ikoe wisik sadjati

wadon ikoe sanggoepana

kalawan idzin jang Widi

1) No. 107 ten onrechte: poelang.

2) No. 107 ten rechte: sapanoehoen.

3) No. 107 ten onrechte: ing- koela poen sada.ja.

4) No. 107: soeltan.
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jata begar z
) nata praboe 6

angandika kang sajakti

kalawan idzining Allab

meugko ia soen-sanggoepi

tangtoening kang perdjangdjian

sinahoeran ika déning.

ketoeg kang sami angoewoeh 7

lor-kidoel aganti moeni

rara Satang anèng kana

pinindah wasta anami

sjarlfah Moeda'im malah

Tjakra boeana kahoeni.

ingkang sami ijé aneboet 8

ing paparab doek ing Mecir

hadji Ngabdoellab Dzoe'liman

toemoeli mintar sang hadji

ing 2
) Mekah sarta bala

anitili gotaka roekmi.

pedati kang mawih pajoen 9

atnot sarananing oerip

arawoeh ing boemi Mekah

para imam dèn-atoeri

akempal ing pamondokan

ika kang wadja(h) sjafi'ï.

hanafï sarowangipoen 10

malikï miwah hambalï

hadji Ngabdoellah pinangka

walinira sang Moeda'im

imam sjafi'ï angidjab

aken paningkah sang dèwi.

maring molana Hoed ratoe H
woes sinaksèn sagoenging

pandita ing koeta Mekah

1) No. 107 : njekar.

2) No. 107 om de maat: maring.
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cahïh ingkang aperdjandji

lami soeltan anèng kana

ing Mekali kalajan binih.

aneroeh 'ibadatipoen 12

kalih kang garwa noengkoeli

doek 2
) rabi'oe'lawal

ika késah angoendjoengi

kang astana rasoeloe'llah

ing Madinah lami nialih.

anèng pamondokanipoen 13

doek sasi(h) radjab nenggih

sang 3
) Moeda'im woes garbana

njidam kalib sasi lagi

tekèng ciam ing Madinah

ing ba'da riaja ketjil.

maring Mekali inalih ajoen 14

anoengkoeli 'oemrah hadji

saba'daning hadji 'oemrah

tekèng £,afar ika maksih

anèng pamondokan Mekah

babar djaloe nenggih siwi 3
)

woes dèn-peparab agoeng 15

Hidajat sjarïf poeniki 4
)

woes ing patang poeloeh dina

mantoekira marang Mecir

waktoe tatkalaning babar

hèdjrah rasoeloe'llah lagi

pitoeng atoes sangang poeloeh 16

lilima poendjoeling warsi

doerjataning kanabijan

kang èstoe Moehammadihi

1) No. 107 beter: doeguH) ming.

2) No. 107: siang!

3) No. 107 slordig zonder: siwi.

4) No. 107: Moehammad Hidajat sjarïf.
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pinangka chalipah kang haqq

anggelaraken agami

4e Gezang; dichtmaat: asmarandana. (No. 107, p. 13.)

sigegen kang anèng Macir 1

kotjapa hadji Dzoe'liman

apamit niarang kang ipé

sarta noehoen idzin nata

angeslamena djawa

ing saqadar 3 ipoen

miwah sanak Padjadjaran

sang maha soeltan mangsoeli 2

ia talah toedoehena

sanak Padjadjaran kabèh

karana ikoe 'aqilah

sanak wadjib sinoengan

toedoeh kaweroeh kang loehoer

perkara 'azza wa djalla

sarta lakoe kita iki 3

'ibadat kang bangsa éslam

jata sang liadji intaré

mantoek niaring bawah soenda

8 anggelar lakoe islam

lir saparo saperteloe

kang anoet agama moelja

doepi sang praboe Diwangi 4

tan kersa jèn doemoeloera

maksiri sanget ing koekoehè

maring agamané koena :

)

agamané kaboedahan

kalampah hadji tinoendoeng

tan soeka ing Padjadjaran

marmané hadji anisih 5

ngétan ming pinggir segara

tjaketan ki Koewoeh Tjerbon

1) No. 107 zonder: agamané koena.
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genahé wong pemaringan

amèt rebon sakalah l
)

ikoe padjegé tartantoe

tarasi ming Padjadjaran

jata ing lamining lami 6

hadji Abdoellah Dzoe'liman

amèt kagarwa anaké

Koewoeh ing kang nama

Riris kalangkoeng pélaq

tjareming kerama 2
) atjoetgoed

patoetan djaloe winastan

pangèran Tjerebon toemoeli 7

medal arinipoen indah

ajoe èstri winawangé 3
)

nji mas Pakoengwati ingkang

dadalem ika ana

ing padésan dalem agoeng

atamping Padjalagerahan

pangèran Tjerebon linggih 8

ma ing Tjarabon girang

doepi ki Koewoeh Tjarbon

ingkang amad- jasa ana

ing lemah Woengkoek genah

pamèmèhan rebonipoen

ki Koewoeh sari mangana 4
)

sawétanè datoek gharib 9

doepi sang hadji Dzoe'liman

koelina anjanggera enggon

ing goenoeng 5
) kinarja

kadi kantah 6
)
petapan

kang winastan enggon sang Noer

manik tjipta giri sirengga 7
)

1) No. 107 beter: segara.

2) No. 107: tjeraming kang rania.

3) No. 107: winawangèn.
4) No. 107: mapana.

5) No. 107: goenoeng Semboeng kang.

6) No. 107: konta.

7) No. 197: sarengga.
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jata ing lamining lami 10

kantinira goenem islam

ikoe roro gagawané

saking 'arab ing kang nama

lanang molana Hoeda

lan lanang ingkang woelangoen J

)

8a 2
) sang lanang molana Dja'far

sigegen kang anèng djawi 11

kotjapa ika kang ana

ing Bani'sra'il sang katong

mantoek ing karamatoe'llah

sideming kang negara

kang dadi wakil sang ratoe

rajiné ingkang soemalah

radja 'Oenqah kang pernami 12

rèh sjarif Hidajatoe'llah

dèrèng doemoegi ing balègh

mengkana kang arinira

ingkang nama Noeroe'llah

pon sakalili maksili timoer

sangkané dèn-polmakena

lami-lamining ahoerip 13

doemoegi ing balèghira

sjarif Hidajat sjoeboedé

kang paman moeab kang bala

ajoen ingangkat radja

soepaja sjarief aloemoe(b)

meiebet ing gedong samar

• amanggih sanoenggal peti 14

emas dèn sigra binoeka

kapanggih ana ing kono

kitab atoelis kentjana

anenggih oe^oel qalam (!)

kang tjinarita ing rikoe

baqéqat Moehammadiah

1) No. 107: wilangoen.

2) In den tekst is bij de pagineering hier één blad overgeslagen.
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5e Gezang; dichtmaat: pangandang koetoek (pangkoer).

(No. 107, p. 17.)

baqéqat Moehammadiah 1

nenggih ika jèn nabi sinoeng galing

liiiigali ]
) déning jang Agoeng

temah sjarif ing kana

berangta kajoengjoen dadi sedya tinemoe

sing endi dadalaning kongang

ika sedya dèn-oelati

doemadi medek ing kana 2

kang 2
) iboe noeboen idzin pamit

ajoen angoelati rasoel

kang iboe kipja-kipja

baja kaki sira apa doeroeng weroeh

rasoeloe'llab woes soemalab

sing endi enggoné pinanggib

baritalali ikoe sira 3

woes dèn-goenem dèng 3
) pamanira wakil

jèn sira arep dèn-djoengdjoeng

anggenti ramanira

anèng Bani'sra'il linggiba sang ratoe

adja katemahan sira

8b laslos 4
)
paran kang pinamberih

ing kang poetra atoerira 4

rasoeloe'llah tan kaoela tjipta mati -

tatapi Allah kang agoeng

kewasa akarjaba

ingkang angel doemadi ing gampilipoen

miwah kang gampil doemadya

ing angèlé pon katitib

iboe kalajan kaoela 5

sekalipoen pon samja 5
) katitib

1) No. 107 : linigra.

2) No. 107 : ming kang.

3) No. 107 : dóning.

4) No. 107 : lésa èlos.

5) No. 107 : om de maat : persamja.
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sjarifah Moeda'im moewoes

ja talali pikir ingwang

ing waktoe sahiki ora nana lakoe

wong woes mati ingoelatan

toeiuoeli déning pinanggih

kadjaba ing zaman koena 6

pangroengoeningsoen lagi sjari'at dingin

nabi 'Isa nabi Dawoed

ikoe ia lok ana

wong mati oerip mailing lan maning J
) ikoe

wong mati kena dèn-djoegdjag

dèn-sandjani ing wong oerip

kelakon pada potjapan 7

doept samangko sjari'at rasoel mangkin

ing sapangroengoeningsoen

woes tan ana mengkana

lengkara temen kang sira sedya ikoe

sadangoenira 2
) mengkana

radja 'Oenqah sinoeng oening

sedajané 3
) kang ponakan 8

kadi mengkana radja 'Oenqah ngampoehi

inggih 4
) sapoeniki sampoen

pon paman asedija

ingkang badé ngasrèni poetra ngadeg 5
) ratoe

endi talab manggih ésak

noeli késah tamboeng kardi

Sjarif Hidajat anabda 9

langkoeng kasoehoen sibé rama kang kadi

robing kang segara madoe

goentoering ardi menjan

ananging 6
) sinten kang tiasaha njendoeh

1) No. 107 zonder: lan mailing.

2) No. 107 : sedenganira.

3) No. 107 beter: ing sedyané.

4) No. 107 : mapan.

5) No. 107 : madeg.

6) No. 107 : anaming.
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ing wong kang sanget soemedya

birahi ing rasoel djati

karadjahan poenika rama 10

pan kawingking gampillah rama gampil a
)

9 tan lajan kedah dèn-maqcoed

pon woes dadi penirèngga 2
)

doepi tiang papanggih kalajan rasoel

lah jèn boten tinemenan

sing poendi gèné pinanggih

pon poenika ingkang dadya 11

panengening lakoe kita alioerip

rama karadjahan poenikoe

paciwa 3
) atas kaoela

boten kawi-kawi dèn djoeroeng dèn saradjoe

Allah oegi woes oeninga

ing anetep *) sjoehoeding 'abdi

acal woes oelih karidhan 12

ing jang Soekma sakarsa anderma mili

sakadjeng-kadjengé tinoet

balikan tan 5
) angsal.

karidhan Allah sanadyan dèn-djoengdjoeng

dèn-djoeroeng dèn-oenggahena

tan woeroeng melorod malih

mila rama sampoen kadya 13

sapoeniki lajan malihé adi

kaoela pon maksih toemoet 6
)

Noeroe'llah bok menawa

rama adegena poenika sang ratoe

pon toenggil waris molana

anèng poeri Bani'sra'il

1) No. 107 zonder: lah rama gampil.

2) No. 107 : pirènggah.

3) No. 107
;
pengiwa.

4) No. 107: anatak.

5) No. 107 beter: jèn tan.

6) No. 107: toemoewoeh.
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6e Gezang; dichtmaat: midjil *). (No. 107, p. 21).

jata ing tengah daloe ingkang winantji

pamekasing 2
) kahot

tindak ririh angarus padané

ingkang iboe sembari pamit

oeloek salam sarwi

sang 'Oenqah dinoeloe

sjarifah Moeda'im tan 3
) angling

sapa nigan ngapon

tan antara dawoeh kentakané 4
)

kasirep sang dèwi ing wengi

raméning kang nangis

djero poera goemoeroeh

sadangoené kapidara dèwi

katingal doek pamor-

ing kentaka seri Bani'sra'il 5

)

kang woes wafat kadi paparing

sabdaning sang dewi

hé Moeda'im ikoe

10 adja sira temen-temen roedit

ing anak semono

kang lagi kapitemen palaré

apa sira boja ahéling

sira doewé djandji

dingin lawan isoen

doek tetkala arep dadi sidji

jen datan semono

dadalané kaja mangsa déné

temahan djandji kang dingin

sangkané sahiki

tarimanen qalboe.

1) In No. 107 is de scheiding der zangen en de maataanduiding weggelaten.

2) No. 107 : pamaksaning.

3) No. 107 om de maat: datan.

4) No. 107 andere (minder goede) indeeling der regels.

5) No. 107 als voren.
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sok l
) ridbaha maring jang Widi 6

anaq kang semono

moeng woewoehana pandonga baé

darapon gelis qaboel olih

sadjadjatining siwi

karanané ikoe

pandonga ikoe patang perkawis 7

kang qaboel ing Manon

kang dingin ikoe djé pandongané

wong toea kang maring siwi

kapindo doenganéki 2
)

wong kang dadi ratoe

kaping teloe pandongané nabi 8

kaping pat mengkono

maning kaja ikoe pandongané

wong kang dèn-kanihaja toenggil

doek semana sang dèwi

poepoengoen 3
)

anglilir téd.ja nalagi sigra padang awening 9

èsmoené woes djatos

ing sawangsité kang raka tembé

dadi donga maring jang Widi

mintah salameting

poetra kang tawadjoeh

tan antara kasoesoelan oeni *) 10

ing ketoek samjandjor 5
)

sangking lor kidoel ganti moeniné

radja 'Oenqah kalangkoeng saking

gegetoen ing galih

ing késahé soenoe

1) No. 107 beter: soeka.

2) No. 107 beter : doenganing.

3) In No. 36 geen Lücko, toch ontbreken drie lettergrepen in de laatste regel. Wellieht behoort ang-

lilir tot de vorige pada. No. 107 heelt echter:

doek semana aglis.

sang dèwi poepoengoen.

anglilir tid.ja padang abcning

.... enz.

4) No. 107: oening.

5) No. 107 : andjor, zonder ing.
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jata oetjapen kang asroe berangti 11

ming rasoel doek mangko

moerang-moerang peringgo djalané l
)

kang linampan pernah kang soengil

mandjing ing wanadri

anerang baja goeng

wantji 'a^ar rèrèn asemadi 12

sasoring kakajon

11 ba'da ralat loemoenta lampahé

doemoengkap tigang dina manggib

sela 2
) oemahaning

naga sigra metoe

akatah 8
) ê
djalma tanjalah iki 13

sawidji wong anom

teka kendel ing lakoené déwèk

ora amawi réwang kadoegi

ming panggonan kami

paran sira djoedjoeg

amangsoeli kang dinoeka 4
) ing liring 14

ia ingsoen wong fi

)

kaboem kasasar ingsoen meren

é

kang soen-djoedjoeg ngoelati nabi

sano- nacra manarsoeli

rasoel pon woes lampoes

woes lawas wafaté lan tatapi 15

Allab kang sadjatos

kewasa gawé gampang kang angel

bok menawi bésoek pakolih

fadbaling jang Widi

wong anom tinemoe

1) No. 107 : maring 2 peringgah atjalané.

2) No. 107 zonder :'
sela.

3) No. 107 : akata.

4) No. 107: dinoek.

5) No. 107 : wong anom.
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kalawan rasoel ponia dèn 2
) djati 16

atoerena panor

calawat ingsoen maring sang mené

winangsoelan ma sja'a rabbi

woes loenta(b) loemaris

lampahé kang asroeh

7e Gezang; dichtmaat: doerma. (No. 107, p. 25.)

doeginé pitoeng 2
) dina nepi segara

s

ing kana woes amanggih

naga njalingker(a)

lir goenoeng inawi singat

woes katon kadi geni

kang moelad-moelad

ngoekoes welirang api

doepi angartos ing kolébating djalma

andjèngèk ika kadi

arsa anjahoeta

maring kang tembé perapta

tan dangoe akatah djalmi 3
)

hé koewen sapa

teka ikoe datan wedi

maring isoen ing halé salawas ingwang

kabelesat rneriki

sing 4
) naraka djahannam

doeroeng toemon manoesa

ingkang wani kaja iki

pon sakèli naga

ing doenja kabèh iki

12 pada soedjoed asambat goesti maringwang

lah koewen anom sari

apa sira sedya.

1) No. 107 : dèng.

2) No. 107: patang.

3) In eene kantteekening' van Dr. Brandes := kata, Mal. No. 107: akata.

4) No. 107: sang.
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kang liningan anabda

ingsoen acal Bani'sra'il

sedya panggiha

lawan andika nabi

manawa Allah oega aparing sembada 5

naga ika toemoeli

doek mireng mengkana

dadi tiasa ]

) kamiwelas

mèlèd-mèlèd ilat kadi

kasoer toer tjawang

tjawang medal gena geni 2
)

bari ngoetjap hé anom weroehanira 6

Jamliqa aran manii

poma niengko sira

jèn nemoe kanoegrahan

apanggih kalawan nabi

sira toerena

^alawat ingsoen maring

nabijoe'llah Moehammad karana ika 7

ing sapangroengoe lewih

lakoe ora nana

pada-pada manoesa

moenggoeh ing Widi 3
)

toer dadi rahmat

penawa tatambaning

tatambaning sakèhé teterapan siksa 8

ing naraka djahannam iki

kabèh pada wedia

ming nabi Moehammad

jatah loentané sang Djati

sareng miharsa

wangsiting naga dadi

1) No. 107: tias (= tyas).

2) No. 107 : medelaken geni.

3) No. 107: loeih moenggoeh ing jang Widi.
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dadi woewoeh antepé ing sedyauira a
) 9

lakoe toeroet kikisik

alas 2
) matepian

kidoeling panegara

Esjam sampoen dèn-liwati

enggoning doerga"

miwah doerbiksa iblis

kaja-kaja woes olih padbelas dina 10

amanggih pandita lari

malajoe sing tengah-tengah 3
)

segara kadi daratan

widagda pandita lewih

kapanggibira

nabda hé anom iki

saking ngendi ing 4
) agal pinangkanira 11

13 katemoe anèng riki

sapa aranira

lan apa sira sedya

sang maha sjarif mangsoeli

koela titiang

faqir Bani'sra'il

arankoela Hidajat kang nenggé 5
) wasta 12

sedya koela ngoelari 6
)

kandjeng rasoeloe'llah

sang pandita angoetjap

nabi Moehanmiad woes lami

wafat sapada

anggajoeh 7
) langit

1) No. 107 : sedya miwah

2) No. 107: alasèn.

3) No. 107 één maal: tengah.

4) No. 107 zonder : saking ngendi ing.

5) No. 107: nanggoe.

6) No. 107 : ngilari.

7) No. 107 : sedya anggajoeh.



40

djero temen ikoe panadyanira 13

aloek 2
) niiloeba dingin

ming isoen ziarah

koeboer nabi Soeléman

mengko jèn woes zarab noeli

aloentakena

panedyanira kaki

anèng poelo ikoe genahing astana 14

sang anom sabdanja ris

lab kaki djandika

pon waboe saking kana

soemedya merikoe 2
) malib

keranten poenapa

kiabi sinten kang nami

sang liningan s'aboeré ingsoen wong koena 15

aran ing soen 'Afani 3
)

sedyaningsoen zarab

ing koeboeran Soeléman

marmaning 4
) kabalik

akèb kanop naga

wisané mandi-mandi

dadi 5
) arep ngoepaja penawa 16

ning wisa 6
) berama mancli

darapon tawaba

atawa ika naga

noeli toeroe adja tangi

sangkané bisa

isoen niangko angoendjoengi

8e Qe/ang: dichtmaat: poetjoeng. (Xo. 107, p. 30.)

tan adangoe Jamliqa ikoe arawoeh

1) No. 107 : aloeng.

2) Xo. 107: marek.

3) Variant: Ngapani.

4) Xo. 107 om de maat : isoen.

5) Xo. 107 om de maat: dadi isoen.

6) Xo. 107 : woes.

Verhandelingen,
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modjar ija talah

mangko soen-wèhé sasaktèn

isoen djaloek nginoem dingin banjoe poehan

14 kang akèh kang kongsi warek soen 2
) nginoem. 2

mendem ingsoen dadya

mengko metokaken lawé

saking koeping ikoe alapen dènira

lawé ikoe gawènen penawa èstoe 3

maring wisa berama

sakèhé naga sangkané

toetoeta njata 'Afani langkoeng soeka

mendet poelian awetawis tigang sangkoe 4

ika woes dèn-langka 2
)

Jamliqa weroeh woes mabok

medal lawé saking koeping sampoen ingalap

jata loenta lampabé 'Afani tinoet 5

boerihing Hidajat

ngambali sigra sakaro 3
)

woes kadi daratan widagdaning atapa

jata ing kana sigra sampoen tinemoe 6

astana Soeléman

sinaré ing katil téndjo

gilang-gilang tjahja nolohing *) Soeléman

asta sidji loemèrigsèr maring djedjengkoe 7

kang sidji ing dada.

mentjorang ika tjahjané

ali-ali kang aran tjintjin mamloekat

amadangi maring arah lor lan kidoel 8

wedana Soeléman

gilai*-gilar ing nétranè

kadi loemirik maring kang tembé pei'apta

1) No. 107 om de mant : isoen.

2) No. 107 : lenggah.

3) No. 107 beter : segara sekaro.

4) No. 107 : lajoning.
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èsmoené 2
) kadi titiang papatjoeh 9

sira soerningkira

sira kang tan sedya awon

sigra 2
) toemandang 'Afani sedya angalap

ali-ali lan tjoemeti kang dèn-toedjoe 10

doepi arah pesat

sang tjintjin medal gelapé

njamber 'Afani leboer 'awoe asirna

15 sang anom loenta ika dadi kadjoengdjoeng 11

kabakta ing mega

moeloek ing gagana wiré

panalangsa sang anom wiboeh atobat

maring Allah lamoen ta weroeha ingsoen 12

jèn pandita tjorah

mamaling mangsaha mangko

ingsoen miloeha sagawé apertjora

toemoeli ika toemoeroen ing poepoetjoek 13

ing 3
)
goenoeng kang ana

anèng kana wong tapané

njanding kendi mirah woeloeng kang goemilang

sjarif Hidajat énggal ing 4
)
pamedekipoen 14

maring sang atapa

oeloek salam sarta takon

kendi poenapa toean sanding ingadjengan

sang atapa atoeré kaoela tan weroeh 15

tembé kaoela perapta

meriki tapa ing kéné

kendi sampoen soemalah ana ing kana

sang anom ririh ing kana sabdanipoen 16

hé ja sang atapa

1) No. 107 om de maat : èsmoenira.

2) No. 107 zonder : sigra.

3) No. 107 : kang.

4) No. 107 zonder : ing.
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toean takènana agé

kendi poenika darapon toetoer-toetoera

ing acal pinangkané kendi poenikoe 17

mangsoeli sang atapa

lengkara kendi anaromonor

noeli sang anom ika tanja perijangga

maring kendiné l
) sang kendi sira ikoe 18

kendi apa baja

katern oe ana ing kéné

lan saking endi acal pinangkanira

karsaning Allah 3
) kendi ika semahoer 19

kaoela kendi acal

saking sawarga angantosé 3
)

rawoeli toean sing dingin dolah samangkénja

16 lami koela ngantos ing 4
) aman roemoehoen 20

'alam nabioe'llah

Enoh kadoegi samangke

soemangga toja koela djandika dahar

jata maha sjarif ing kana anginoem 21

toja kendi datan

telas toemoeli sinèlèh

noeli toetoer malih sang kendi permila

teka boten toean telasaken banjoe 22

pan pesti ka toean

djoemeneng ratoe bésoeké

satedak-tedak noeli ana kang njelang

9e Gezang; dichtmaat: megatroeh. (No. 107, p. 34.)

milané ana kang njelang anèng 5
) bésoek

sabab toean poeniki

1) No. !07: kendi hé.

2) No. 107 ten onrechte zonder: Allah.

3) Ten rechte : angantosi.

4) No. 107 : sang,

6) No. 107 ; ing,
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dahar toja boten toetoeg

noeli kendi ika gesik

inginoem malili dalah entong

entong 2
) woes sinèlèh kendinipoen 2

noeli apadjar malih

hé ja anom ikoe 2
)

dadi ratoe teko maring

anak poetoe noeli kasor

kaselang noeli ing achiré loemoenggoeh 3

amoehoeng sasab patih 3
)

sabab toja ingkang kantoen

pinindo kantoen 4
) samending

semana qadar Jang Manon

noeli sang kendi ika mesat amoeloek 4

maring langit tan balik

sang tapa langkoeng gegetoen

ningali polahing kendi

toemoeli mangkat sang anorn

oeloek salam maring kang atapa ikoe 5

sigra lampahé noeli

kadi kadoengkap salikoer

dina moelat marinff inffcril

kadoeloe ika wong wadon

17 ajoe roepané ing awang-awang tinoet 6

ing rowangé pon sami

sang anom atjeloek-tjeloek

hé nji wadon saking poendi

teka lampalié merono

lan saking kono tekané lakoe noenoet 7

poenika margi poendi

toedoebena ing asoeloek

1) No. 107 : entong banjoené.

2) Xo. 107 : om de maat : toean ikoe.

3) Zoo staat er. Dr. Brandes las echter terecht: bupati(h), hetwelk ook No. 107 (saboepati) opgeeft.

4) No. 107 zonder : pinindo kantoen.
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dadalan maring djeng nabi

kaoela ajoen atjahos

sadangoené sang anom atjeloek-tjeloek 8

wadon datan midoeli

ana sabdané karoengoe

sembari késah amoeni

emboeh apa djarèng kono

jata loenta lampahé maba hoedatoe 9

sadjongdjongé J
) ningali

ing awang-awang kadoeloe

bagoes tjabjané adjerni

lir kadi sasih mentjorong

adzan malib sang hoedaja asroe angoewoeh 10

bé sang djaka linewih

saking poendi dika ikoe

maring poendi margi betjik

kang dados margi tjoemahos

maring kandjeng nabi baja noehoen toedoeb 11

sang tédja lanang titig

tan pidoeli apitamboeh

doemadi sang anom Djati

karana sakit ing pandjor 3
)

doemèh sapitakoné tan dèn-piroengoe 12

noeli ana ametik 3
)

sawara ingkang karoengoe

hé anom adja amilib

ing tjipta ingkang semono

karana wadon ingkang kawengon wahoe 13

bok sira boja oening

ja ikoe doenja satoehoe

jen ta wadon ikoe apti

midoeli ing sira jaktos

1) No. 107 : sacljongrljongan.

2) No. 107: padjor.

3) No. 107 : ametek.
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18 jekti ora sida kapanggih ing *) rasoel 14

sira pidjer noengkoeli

doejija 2
) ia ikoe

kanoegraharing Jang Widi

sira amanggih semono

lan maningé satoehoené lanang bagoes 15

ikoe Iblis sajakti

jèn gelema pitoedoeh

maring sira jakti dadi

kapir sira ing Jang Manon

karang sjétari ikoe amoeroek latjoet 16

poen kanoegrahan oegi

ing sjétan dèn 3
)
pitamboeh

sang anom sjoekoer ing Widi

doek mireng wangsit semono

noeli loenta(h) lampahe' kasasar noedjoe 17

ing negarèng djin 4
)

kerikil mirah doemeroet h
)

awedi kastoeri wangi

tojané èr mawar djadob 6

)

goenoengé emas wenèh salaka menoer 18

pahoemahané adi

emas wenèh mirah 7
) woeloeng

inten widoeri lan manik 8
)

kakajon 9
) tjoemelorot

pada atjahja gogodongan pada neroes 19

roepa njengkelit adi

1) No. 107: lan.

2) No. 107 om de maat : maring doenja.

3) No. 107: déné.

4) No. 107 om de maat: negaraning edjin.

5) No. 107: moeah djoemroet.

6) No. 107: djawoh.

7) No. 107: mivvah, zonder emas werèh.

8) No. 107 zonder: lan manik.

9) No. 107: kajoné.
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ana kang kadi beloedroe

kahanané kabèh l

) lewih

gawoké sang hoedaja (a)nom

10e Gezang; dichtmaat: ladrang. (No. 107, p. 39.) 2
)

rena-rena manahé radja Banoe djin 1

toemon djalma-djalma

kang pengaroehé ngoengkoeli

langkoeng ta'thïm-ta'thïm 3
)

neramba kalawan hoermat

agoeng-agoeng pasoegoehé sang Banoe djin 2

nianggis petak-petak

kang isih maja toer wangi

doekoe 4
) woeloeng-woeloeng

danas biroe gedang abang

19 lan sakèhé pesadji-sadjining edjin 3

dadaharan dadaharan 8
)« • • • /

kang adi ahèng toemoeli 6
)

sjarif Hidajat

kadi tan arsa dahar 7
)

noeli ana sewara . anietik koeping 4

hé taroena-taroena 8
)

adja sira nampik rizqi

gede gandjarané

wong kang anekani hadjat

1) No. 107: kabèh kahanané.

2) De maat is in dit stuk belangrijk in de war. Hoewel ladrang (= mas koemambang) vier

regels per pada heeft, tellen de eerste vier pada's er vijf, wellicht in contaminatie met megatroe(h).

waarvan echter de eindklanken weer geheel anders luiden. Van af de 5e 1 adai;eeint de maat allures

van poetjoeng aan, echter met 4 lettergrepen in de '2e regel: in beide handschriften is de laatste regel

veelal mede in tweeën, een van vier en een van ± acht lettergrepen gedeeld. Dergelijke afwij-

kingen zijn in pegon hdss. trouwens frequent. Behoudens enkele futiele wijzigingen heb ik den

tekst gelaten zooals ik dien vond.

3) No. 107 zonder de verdubbelingen van djalma en tatlum,

4) No. 107: doekoeh woeloeng.

5) No. 107 mist dezen regel.

6) No. 107: ngoemoeli.

7) No. 107 zonder: dahar.

8) No. 107 zonder de verdubbeling van taroena.
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ingasé ]

) wong poeasa soenat manggih 5

rizqi Allah

gedé gandjarané wong 3
) aboekti

tinimbang saking angloentakaken ing cijam

lab. ing sirèki tan poeasa kedang-keding 3
)

6

sigra dahar

sang anom ing sawetawis

sedangoené toemoeli saba'danira

pamit noeli sang radja andedes pangoedi 7

paran sedya

wong anom aloentah-loentah ning

lakoe badjat marabing poendi djandika

sang liningan alon gènira mangsoeli 8

sarja késah

kahoela sedya ngoelati

rasoeloe'llab radja Banoe djin ngandika

jèn anom ajoen panggib lajan nabi 9

koedoe ika

wong noenggang djaran kang lagi

tetegaran ing langit poenika jogja

jogja jèn paringa toendjoek margi 10

pasti *) iuggib poenika

ingkang wasta nabi Hidbir 5
)

moeng poenika ingkang jogja ngoeutapena

jata moeng sade'la sang Hidbir ka bèksi 11

noeli moesna

katjarita loenta noeli

sjarif Hidujat winangsit saking kana c
)

1) No. ]07 ten rechte: ing atasé.

2) No. 107 zonder: wong.

3) No. 107 : tan gading.

4) No. 107: pasti op den vorigen regel.

5) Ten rechte r^=^> Chidhir. No. 107: Hadhir.

6) No. 107 : kanan.
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ia ikoe wangsit ki raman katibin 12

20 loka ika

lalangsè koemendoeng asri

enggon panasaran gedé kahen ika

para wong anom koedoe angati-jati 13

bok menawa

kasasar temboeh ing kardi

jatah loenta lampah amanggih gon gelap

enggon peteng kalawan l
) moeng ana mantjoring 2

)
14

tjahja kadya

salèng ing dom kang tjilik

ilang-ilang 3
) ikoe toemoeli ana rahsia

kang kaboeka pitanja lah sirèki 4
)

15

weroeng B
) wajah

wong anam apa ta belih

ia iki waqtoe coeboeh agé calat

jatah ing kana woedhoe' 6
) njawoek saking 16

toja mingga 7

)

doemoeloer wajah pasoetji

sigra calat ba'da calat noeli paham

ing ati sang anom atatanja goesti 17

toean amba(h)

ingkang toedoeh weqtoe iki

sinten toean amba(h) oeninga 8
)

sameloké tan adangoe patedaking 18

lisoes ingkang

koeliling moenjer doemadi

ing 9
) sang anom kagawa moenjer noeli kèntar

1) No. 107 beter: kaliwat.

2) No. 107: mantjorong, minder juiste eindklank.

3) No. 107 zonder verdubbeling van ilang.

4) No. Iü7: sira iki.

5) Xo. 107: vvoeroeng.

G) No. 107: woewoedhoe.
7) No. 107: mega.

8) No. 107: kapéngèn oeninga.

9) No. 107: zonder ing.
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moendjoek tamboeh ing paran 2
) bingoeng kapati 19

noeli aria

tjahja saramboet toer poetib

tjahjané madangi sakèhé boeana

dadya 3
) kalenger maha sjarif tan éling 20

doepi waras

soedjoed tobat ing Jang Widi

tan adangoe kapanggib lan nabi Iljas

21 paring rasoekan tanpa dongdoman toer 3
) betjik 21

tinampènan 4
)

soehoen sembab ing atampi

woes rinasoek tiba sedeng ing salira

noeli loenta(h) lampahé sigra kapanggib 22

kang panggonan

wong kang mati perang sabil

halé pada nèndera toer 5
) asoeka

woengoe nèndera niti koeda sembarani 23

kang anglawat

maring pasira 6
) koeliling

rawoeh pasira 6
) noeli adadaharan

11e Gezang; dichtmaat: dangdang goela. (No. 107, p. 43.)

tatoené tan ana dèn-rahosi 1

bari gandané wangi ngalajah

sami soeka boengah kabèh

adahar lan anginoem

maha sjarif ingadjak 7
) boekti

kadi aioen tan karsa

1) No. 107: pema.

2) No. 107 ; dadyan.

3) No. 107 zonder: toer.

4) No. 107; woes tinampan.

5) No. 107: kanin toer.

6) No. 107: pasiar.

7) No. 107 ten onrechte: angadjak.
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toemoeli karoengoe

wasiting sewara adja

anampik ]
) rizqining Allah tan betjik

ikoe ni'mat achirat

jatah dahar sang anom sapautji

kalawan wong perang sjoehada'

sampoening toetoeg dabaré

pamit ing kana goepoeh

sinabdanan ing para sjahld

nabi Moehammad énggal

mengko sira temoe

cabarena de'ning 3
) pantera

sedyanira ing mengko sadélo maning

kari daradjat saboesap

jata pinapag ing paksi wilis 3
)

kang atjoetjoek ratna ne'tra komala

jata ing kana tan soewé

nabi Hidbir arawoeb

sarja nitib koeda raspati

oeloek salam maring sang

anom woes soemaboer

toean kang anitib koeda

koela toemoet maring toean anitib

sang Hidbir angandika

sarta amaringaken sawidji

22 wowoban idjo ingkang doemilab

nabi Hidbir doek sabdané

bé anom weroebanipoen

ia iki wowoban adi

toer koena mangsanira

nabi Nob roemoeboen

dalab iki ora roesak

1) Xo. 107 om de maat: anampik in?.

2) No. 1"7 : dèn.

3) No. 107: welis.
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J
) paparing Allah kang soegih s

)

maring sira mangko dahar

sigra tdnampèn wowohan adi 5

sampoen dèn-dahar sèwoe soerasa

roemesep iiiii' badan kabèh

dadi tjahja dadi noer

tèdjasira ;

) soemong inü- lano-it

sang Hiilhir woes adangdan

arah késahipoen

sang anom ajoen toemoeta

tjinegah-tVjegah koedoe +
) naradjang agipih

anibodjong anèng woentat

jata kagawa mesat toemoeli 6

ilang pantjadria don :>

) sinalah-

haken ing boenii widoeri

anèng kana atgengoe 6
)

manggih masdjid mirab woeloeng seri

ramé kang mala'ikat

para wali koempoel

arwahé kano- sabiloe'llah

lan arwahé para nabi para moe'min

anèng :
) kana bardjama'ah

jata toemoeli ananoedoehi 7

hè anom iki lah weroehanira

nabi Moehammad djatiné

sang anom ika goepoeh

arah soedjoed maring djeng nabi

t-jinegah s
) djadjanira

sinabdan satoehoe

o No, UK om de maat: or* bosok.

•J) No. uk sonder: kang soegih, en met marine op deaen regel.

3) No. 107 : tédj&nira.

T No. 107: tjinonsrkah-tjonükah kaïli.

5) No. 107 : dan.

6) No. 107 : atjontrook.

71 No. 107 : inir.

8) No. 107 ; rjinonssa.
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adja soedjoed pada anjar 1

)

lah soedjoed pakanira maring karig qadïm

ingkang nama Allah ta'ala

lawan sa-iki sira soen-alih 3
) 8

said Kamil ikoe aranira

dèn-émoet ing 3
) tembé

23 moeah talah ing bésoek

pan toenggal ora nana kakalih

pati ikoe tan ana

ameheng toemoewoeh

moeda moenggoehing wekasan

sinatata daradjatira lan nabi

wali kang oetama

soekmanira ikoe said Kamil 9

ora béda ikoe lawan Allah

sampoernakena djatiné

said Kamil oematoer

ja Moehammad kaoela jakti

moegi sjafa'atana

ing gesang malihipoen

ing pedjah moeah ing dina ba'as 4
)

ingahoebana toenggoel bandera nabi

ngandika rasoeloe'llah

ma sja'Allah ta'ala rabbi 10

karidhaning Allah atasira

Kamil ngoembaraha lah jèn

ana 'oelama loehoeng

goeronana adja ta kibir

dèn mantep menakawan 5
)

maring goeroe-goeroe

1) Wellicht vertaling van het Arabische: *£^>, innovatie.

2) No. 107 zonder: soen-alih.

3) No. 107 : sira ing. o „

4) No. 107 : bangah, zonder dina. Ten rechte Li^-v&;> opstanding.

5) No. 107: dèn-antep mandakawan,



63

ing woeri bésoek ta sira

djoemenenga chalifah rasoel kang adil

adjah thalim ta sira

12e Gezang; dichtmaat: sinom. *) (No. 107, p. 48).

moesnané djeng rasoeloe'llali

said Kamil woes katitih

dèn-rerejang 2
) déning mega

toemoeroen maring pertiwi

kapendak radja Djoemir 3
)

lagi moecawarah 8
) 'ilmoe

'oelama lan foeqaha

kagègèran ika déning

peteng limeng kadi wengi kang dadakan

sadanffoené kagègfèran

silaking kang pènda wengi

ana djalma katingalan

toehoe ika said Kamil

tjahja mantjoer nolohi 4
)

radja Djoemenah 5
) kalangkoeng

pertjaja gèn toemingal

24 jèn ika wali sadjati

langkoeng ta'thïm sila bedami lan hoermat

minoelja-moelja ing kana

tan adangoe noeli pamit

langkoeng tinitèn dènira

sang radja periksa ayli

toean kasasar meriki

kados poendi wahoenipoen

jata sang Kamilloe'llah

*) Omschreven met: wong ngadjak wawoeh.

1) No. 107 : rarajang.

2) No. 107 Djoemin.

3) No. 107 ten rechte: moesjawarat.

4) No. 107: nelahi,

5) No. 107 Djomana.
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boten tiasa akidzib

salampahé kabèh woes dèn-toetoerena

radja D.joernenali kalintang 4

gawok-gawok ja miharsi

sawéka ]
) loentaning késah

said Kamil mantoek maring

Mecir Bani'sra'il

woes panggih lajan kang iboe

langkoeng soekanira

ningali poetra woes hadhir

moeali kang banda 2)-kaoelawarga-sentana

sami renah manaliira 5

radja 'Oenqah apa maning

soemedya andadosena

ing goenem karedjahan djati

menawa reké dadi

kang iboe tatanja goepoeh

paran sahadjatira

angoelati kandjeng nabi

lab woes tinemoe sira lawan Moehammad

lan endi oelih-oeliliira 6

kang poetra gasig mangsoeli

atoetoer sapolaliira

tetkala ing bana Roekmi(n)

kabèh woes dèn-perih

oeningaken maring kang iboe

rara Satang kalintang

gegetoen tembé miharsi

lami-lami ing kana mengkana sedya

ingangkat déning kang bala 7

ingade gaken narpati

goemantos ing ramanir

anèng poeri Bani'sra'il

1) No. 107; sawégah.

8) No. 107: bendoe.



65

soepaja said Kamil

baja karsa sedya soeghoel

25 ngoembara manakawan

maring goeroe ingkang wa^il

soeloeké maring dadalan karana Allall

tjoewaning 1
) kaoela bala 8

said Kamil lestari

noehoen idziné sang Satang

arab sedya lakoe hadji

miwab lan angoendjoengi

maring Madinab djeng rasoel

lan ajoen manakawan

maring sjech kang agoeng Wacil

sjarifab Moeda'im woes idzin kang sarta

aparing pasangoe dinar 9

sèwoe lan tasbéh sawidji

woes tinampèn ingkang poetra

loemakoe ika anoeli

ana wong liwat meriki 3
)

sapoeloeb ing rowangipoen

jahoedi agamanira

ajoen bébégal dèn-webi 3
)

dinar limang-atoes woes den-wèbena

maring jahoedi kaliwat 10

gawoké kahom jahoedi

ing soekserahira 4
) ing doenja

said Kamil jata dadi

wong sapoeloeb woes mandjing

agama islam satoeboe

sami winoelang sjahadat

kalimab roro kang moeni

dj ar asjbadoe an la ilaha illa'llab

1) No. 107: djawaning.

2) No. 107 beter: margi(h).

3) No. 107: dèn-wèhi.

4) No. 107: soekraliira.

Verhandelingen.
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wa asjbadoe anna Moebanmiadan 11

rasoeloe'llabi bari l

)

toeraoet badji ing Bétoe'llab

lawan sami angoendjoengi

ing Madinah djeng nabi

ing sagelar-gelaripoen

pan sami andoeni soeka

ing taréqat kandjeng 3
) nabi

26 Moehammad calla'llaboe 'alaibi wa sallam

13e Gezang; dichtmaat: kinanti. (No. 107, p. 52.)

said Kamil loentanipoen 1

njanteri ing sjech agoeng Wacil

ana ing negara Mekab

ingkang nama sjecb Tadjinoe'ddïn 3
)

alKoebri molana akbar

sampoen toetoeg anglebeti

bé'at dzikir lawan soegboel i

moecafabah lawan talqïn

woes ing sampoerna abé'at

noeli ika njanteri maning

maring sjecb agoeng nama

'Ata'oe'babi sjadzili

ngalap harkat lan tafakoer c

idjazab hiarab 4
) dzikir

woes ing sampoerna sing kana

njabrang ngoelati kang wacil

maning darapon moewoebana

ing :ilmoenira kang jaqïn

toemoeli ika goegoeroe 4

ing molana datoek Qidiq

1) No. 107 zonder: bari.

2) Aldus, niet kangdjeng.

3) No. 101 : Nadjmoe'ddin.

4) No. 107: chiarah.
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anèng Soerandil peperna(h)

angalap sjoeghoel cbalwati

wirid -1

) kalawan 'amalan

woes ing sauipoerua toernoeli

njabrang iug noesa Djawa sampoen 5

ing pasisir Banten angantjik

dèn-tingali sampoen islam

maring soenan Ampel gading

toernoeli lampahé loentali

ngétan marine hadniraning

sang malia toelioe sjech Madzkoer 6

ing goenoeng Koendoel 2
) raspati

sedyanira ginoeronan

soepaja tan kersa neDggih

jèn moeroeka miug kang perapta

balik kaoela toedoebi

wétan wonten 3
) kang langkoeng 7

perjoga dèn-kaoelani

amoeroek maring toean

saking Qoedoes 4
) ingkang margi

datoek Bakroel wastanira

jatah saik Kamil noeli

ngétan kapanggik sang Baliroel 8

ingkana woes anjanggoepi

amoeroek 'ilmoe sjaré'at

taréqat baqéqat malili

ina'rifatoe'llabi Ta %ala

kadi toetas ing-kano-

"ilmi

andika 5
) datoek Bakroel 9

bé Kamil sira woes djati

apa kang ora woes bisa

1) No. 107 : warid.

2) No. 107: Goendoel.

3) No. 107 : ing wétan.

4) No. lo7 : qadis.

5) Xo. 107: ansraudika.
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sakèbé kang dèn-lakoni

sakabèh woes pada katerap

atoedoeb sira woes olih

karidhan Jang maha loehoer 10

woes betjik sira sahiki

perjoga woes moemoeraka 2

)

endi baé kang dèn-kersani

enggon moeqim amemoelang

anggelar islam sadjati

said Kamil saboer ja 2
) toer 11

kaoela dèrèng minang kani

rnaksih soemedya tatapa

ana ing sadjeroning wari

ing banjoe poetib petapan

koenané niolani 3
) Dhafi

datoek Bahroel idzin sampoen 12

said Kamil sigra mandjing

ing toja kaja daratan

berkah nabi Hidhir dingin

wowoban idjo haciat

bisa oerip anèng wari

doepi nabi Iljas waboe 13

paparing apti kolambi

26b haciat bisa awiang 4
)

amiber tanpa sewiwi

jata lami anèng kana

lewib qoewat ing djero wari

èstoe ika poetranipoen 14

maba radja Bani'sra'il

ia ikoe ingkang poetra

maha radja anèng Mecir

1) No. 107 ten rechte: memoeroeka.

2) No. 107: sahoernja.

3) No. 107: molana.

4) No. 107: awibang1

.
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radja Mecir l

)
poetranira

sang sjech Djoemadilkabir

Djoemadilkoebra poenikoe 15

poetraning sjech Zéna'lkabir

sang Zéna'lkoebra molana

poetrané sjech Dja'far cadiq

Dja'far 9adiq poetranira

sjech Imam Zéna'labidin

Zénal'abidin kasoenoe 2
)

16

déning said Hoesèn sjahid

saidina Hoesèn akbar

poetra saidina 'Ali

patoetan lawan Fatimah

poetrané kandjeng nabi 3
)

14e Gezang; dichtmaat: asmaradana (wong asih).

(No. 107, p. 56).

sigegen kang anèng wari

katjapa kandi 4
) acal moela

para wali djawa kabèh

ingkang dihin soenan Bonang

ikoe kamoelanira

pantjeran tedaking rasoel

saking sjech Djoemadilkoebra

Djoemadilkoebra sisiwi

lanang ika kang peparab

sjech molana Samsoe tamrès

djoemeneng pandita Tjempa

akrama poetra Tjempa

ing kanané woes amasjhoer

pandita moestaqim akbar

papoetra djaloe kakalih

kang nama toebagoes Rahmat

1) No. 107 zonder: Megir.

2) No. 107 : kang soenoe.

3) No. 107: Fatimah poetra djeng nabi.

4) No. 107 : kanda.
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ja hikoe soesoenan Ampel

kalih toebagoes 'Alimau

sakalih angedjawa

ngadjak islam niing sang ratoe

27 Madjapahit datan karsa

amoeng pinaringan rabi 4

poetri saking seri Madoera

adoedoekoe wonten Ngainpèl

katelab ika soesoenan

ana ing Ampel denta

tan sinengkeret wong meieboe

goeroe maring Ampel denta(h)

soenan Ampel asiwil x
)

5

kang nama kalaning moela

Mahdoem Ibrahim djenengé

ja ikoe soesoenan Bonaiig

kali 2
) masja'ich Moemat

ia ikoe ingkang masjboer

nama pangéran Daradjat

kanff istri titiga malib b'

nama nji gedèng Pandjoeran

lan malib ika nji gedèng

Meloqo 3
) lan gedé ana

teloeké milaning rata

Toeban ing acbiré 4
) dèn-koekoep

dènira djeng soenan Bonang

sabab iboenira a^li 7

kai 5
) Arja Tédja ing Toeban

lan kapindo satengabé

para wali noesa djawa

soesoenan Giri gadjab

1) No. 107 ten rechte: asiwi.

2) No. 107 ten rechte: kalih.

3) No. 107 bij vergissing: Maloto.

4) No. 107 om de maat: ach ir.

5) No. 107 : ki.
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pon tedaké kandjeng rasoel

pantjeran Djoemadilkoebra

Djoemadilkoebra kang siwil :

)
8

djoemenenga nalèndra 3
)

ing Mecir toemoeli mios

poetra djaloe ingkang nama

sjecli Qidiq ia ika

kang dadi pandita ratoe

ing Facèb ingkang negara

toemoeli njabrang ngedjawi 9

angsal poetra Belangbangan

doek maksih zaman boedané 3
)

doepi mertoea ingadjak 4
)

islam boja akarsa

doemadi mantoe tinoendoeng

28 poetra bobot tigang tjandra

doepi tbabir kan perjaji 10

binoeang maring segara

sinarah déning batoeré 5

)

padagangan wadon kaja

nji gedèng Pinatian

ing Semarang dalemipoen

nji gedé ika woes islam

meiebet bé'até maring 11

soesoehoenan Ampel denta(b)

babaji sida dèn-emèt

anak déning nji Semarang

masjboer ika ingaran

bagoes Semoedra atimoer

poepon nji ageng sabendera 6
)

1) No. 107 : siwi.

2) No. 107 : uiaha nalèndra.

3) No. 107 : bodoné.

4) No. 107: angadjak.

5) No. 107: bitoeré.

6) No. 107 ten rechte: sabandar.
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lami-lami kinèn angadji 12

maring soenan Ampel denta(li)

resep soesoenan nianahé

sira !) sinadoeloerena

lawan pangéran Bonang

loenta-loenta pada lakoe

hadji mariag noesa 'Arab

satekanè kang sekalih 13

pada angratoe pandita 3
)

raden Semoedra moelané

angoekoep Sidajoe poera

linggi(h) 3
) ing Giri gadjah

angeré Belangbangan agoeng

sabab iboenira acal

saking Balangbangan poeri 14

amoerwa agama islam

tan sinangkeretan sakèhé

wong kang maqcoed ing abèngat

maring soesoenan Bonang

poenapa malih kang maqcoed

maring soenan Giri gadjab

moeng sesébané negari 15

kang masih dèn-koekoebana

dènira maba sang katong

Madjapabit negara

29 kaping teloe satengah

para wali djawa ikoe

soenan Koedoes namanira

pon toenggal tedaking nabi 16

pantjeran sing 4
) Ampel denta

nji gedé 5
) Pantjoeran mios

1) No. 107: ika.

2) No. 107: manclita.

3) No. 107: injïgih.

4) No. 107 : saking.

5) No. 107 : g-edèng.
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poetra istri ika kerama

ming soenan 'Oedoeng l
) dadya

mios poetra soenan Koedoes

ing kana ratoe pandita(h)

15e Gezang; dichtmaat: pangkoer (pangandang soewoeng).

(No. 107, p. 62.)

kaping sakawan satengah 1

para wali ing noesa djawa nami

soenan Kali djaga oeloe

tedak saking sjech Aswa'

sagbarnané 3
) kaug pantjer sang Djoemadilmakboer

ika noeli poepoetra

arja ^adiq ingkang nami

djoedjoeloek Arja ing Toeban 2

apoepoetra ika ingkang pernami

raden arja toemenggoeng

Wilatikta(h) mengkana

Wilatikta poepoetra raden Sahidoen

ikoe soenan Kali djaga

kang tetkala timoer alewih

ngaloentang alakoe ala 3

ambelasar ngoetoes sawadi-wadi

dèn-hoekoem wastan 3
) karoeroe

tan kena sinajoetan

bégal dalan anoedjoe ingkang tinemoe

soenan Bonang kang dèn-bégal

kongsi kadèpok wonten 4
) ing siti

karoena 5
) soesoenan Bonang 4

raden Sabit bermatya nabda andik

1) No. 107: Oendoeng.

2) No. 107: alsaqarnèn.

3) No. 107 ten rechte : woes tan.

4) No. 107 zonder: wonten.

5) No. 107; karana.
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hé koewen malek ing toewoek

ingsoen ta jèn bébégal

soenpatèni lawan getiké soen-inoem

soenan Bonang sabdanira

adja sira liroe tampi

ing tangis-isoen kerana 5

iki njokèr soeket bedol 2
) dèng 2

) sikil

ora bisa lakoe isoen

30 anglironana gesang

ing 3
) soeket sapira ing dosaningsoen 4

)

ingsoen tan éinau ing doenja

lab ikoe delengen sisib

kiwanira ikoe emas b'

bari késah doepi sang raden Sjahid

toemingal alas ikoe

dadi emas sedaja

andelingeng 5
) tjipta sawetawisipoen

mandab déning dosa-ingwang'

ari ika soeket sidji

dèn-nelangsa 6
) semana 7

ia talah isoen sisip ing pamberib

kasoegian mapan ikoe

tan soesab olah kaja

ingatasé wong kang woes semono ikoe

kadya ingsoen sakala

iki arsa angleboni

ing sa'ilmoené wong ika 8

maring endi baé pernabé moeqim

sadya soen-oengsed ing soeboed 7
)

doeginé tjarita 8
)

1) No. 107 : katoet.

2) No. 107 : ning.

3) No. 167: nging.

4) No. 107: dorakanisoen.

5) No. 107 : andar-ngeng.

6) No. 107: palangsani,

7) No. 107 : asjoehoed.

8) No. 107: katjarita.



75

raden Sjahid ing Bonang sampoen katemoe

tobat ing sadosanira

dèn-pendem sataboen dadi

kenedoek woes tinètèsan 9

ingkang sjaliadat kalimah kang kakalih

lajan a
) ing bé'atipoen

toemoeli anglalana

maring wana satanoen tapa anglaloe

noeli ming poelo Melaqak

atatapa 3
) tigang sasik

noeli ming genak tatapa 10

djaka goeling ing pinggiring kekalih

katelak djé ika doekoek

ingaranan Kali djaga

malak masjkoer soenan Kali djaga loekoeng

linggik 3
)
pandita oetama

ia ikoe papat wali

kang dèn-babaraken ana 11

31 ing noesa Djawa ikoe soekoenan Kali

kalajan soekoenan Koedoes

soenan Giri gadjak

soekoenan Bonang maka kang oengsèn ikoe

babar anèng tanah sabrang

angoengsi ing tanah Djawi

ia ikoe maning papat 12

sjech Madjagoeng lan molana Maghrib

sjech Betong 4
)
pon toenggilipoen

lawan sjech ing Lemah abang

doepi kang babar anèng 'Arab poenikoe

soenan Goenoeng djati poerba

arawoek ming tanah Djawi

1) No. 107 : kalajan.

2) No. 107 : atetepa.

3) No. 107 : lenggeli.

4) No. 107 : Bentong, zonder : pon.
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djedjeg moela sasanga 13

kang 2
) kotjapa satimboelé sang said Kamil

saking petapan djero banjoe

noeli ika aloenta

maring Ampel ingkana kapanggih koempoel

ingkang para walioe'llah

talab 'ibadah bardjami'

alami ana ing 2
) kana 14

miwah poetra Palèmbang ingkang nami

raden Patah djenengipoen

doepi arané ingkang ngaoela

ming Madjapaliit sinang loenggoeh

dipati Teroeng wibawa(li)

langkoeng 3
)
perkosa linoewih

16e Gezang; dichtmaat: midjil. (No. 107, p. 66).

toemoeli ika kang para wali

sinebar enggon 4
)

ing karsané kandjeng soenan Ampel

kang anitahaken sademi

soenan Bonang nitili

memoeroek 'ilmoe

ing tanah Toeban darapon cidiq

imané ing Manon 5
)

soenan Griri tinitah 6
) mantoeké

soenan Koedoes poenapa malih

soenan Kali 7
)

kabèh sampoen mantoek

raden Patah kang matoer ming joegi

32 hè goeroe kang kahot

1) No. 107 zonder: kang.

2) No. 107 zonder: ing.

3) No. 107 : ingkang.

4) No. 107 om de maat : anganggon.

5) No. 107 : manoesa.

6) No. 107: tinitih

7) No. 107 voegt toe: oedik.
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bok poenapa kita-perangané

ratoe Madjapahit kahoeki 2

)

ing agama moeslim

soesoenan Ampel moewoes

bapa kiabi adja anggagampil 4

gedé wong akatong 3
)

bok menawa agoeng istir'djadé 3
)

lan sira bilili tan 4
) oening

sira ikoe djati

titisé sang peraboe

doek sira dèn-wetengaken kalih 5

woelan noeli winot

sinoengaken ming Palèmbang radja 5
)

ratoe Palèmbang derma moeri

béda si dipatili Teteroeng 6
)
ja toehoe 7

)

toehoe poetra Palèmbang sadjati 6

ja talah semono

emboeh talah ing bésoeké 8
)

lamoen isoen woes angemasi

tatapi ing 9
) béndjing sira kang satoehoe

amekas 10
) ratoe boeda ing béndjing 7

dèng cabar ing mangko

amimiti ratoe islam kabèh

kang anèng noesa Djawa iki

balikan sahiki

memoeroek 'ilmoe

1) No. 107: kakoegih.

2) No. 107: akato.

3) No. 107 ten rechte: istidradjé f _| .«A-Uu), zie Bijdrage mystiek p. 36.)

4) No. 107 : datan.

5) No. 107: radjé, wellicht beter radjèng.

6) No. 107 : Tatroeng.

7) No. 157: satoehoe.

8) No. 107: bésoek-bésoeké.

9) No. 107 zonder: ing,

10) No. 107: amekasi, zonder ing.
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ngoelon ngoelatana boemi 8

kang tjoekoel ing koeuo

galagah ingkang aroem gandané

agawéja sira kang djati

pamoelangan adi

ana enggon ikoe

jata késab raden Patah noeli 9

amanggih ing gon 1

)

kang atjoekoel gelagah wanginé

tjaketan desa Bintara adi

ing kana akardi

panggènan satoehoe

malali ngadek djoem'ahé woes dadi 10

djoem'abing wong 2
)

masjhoer pasantrèn Demak arané

33 lami-larni katab angoengsi

oemali-oemah dadi

ardja kadi datoe

jatali sang ratoe ing Madjapab.it 11

maring kang semono

boetarepan bok 3
) noeli bésoeké

lami-lami dadi nagri

temabane' noeli

aperang minda ratoe

noeli énggal pinoetoesan adi 12

jatab kang semono

angrahos jèn dingin *) titisé

dadi ika sedya dèn-ambil

koemaoela dadi

sinoeng lanté pajoeng

1) No. 107: eng-ffon.

2) No. 107 : oewong.

3) No. 107 zonder : bok.

4) No. 107: tling'iné.
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djoemeneng rangga Bintara adi 13

ing kana ing enggon

pamoelangan Demak woes aranié

ma'nioer ing sabagama moeslim

doepi said Kamil

kang kinèn satoehoe

angandika soenan Ampel gading 14

bé poetra sedjatos

woes sedeng anitiba Tjerebon

pon poenika warising joeni

linggibana dingin

Goenoeng Djati semboeng

said Kamil tan lenggana noeli 15

késabé l
) alon

marga lahoetan katemoe anèng

kana laroenging radja Keling

tinoenggoe ing 'apti

ing papatibipoen

sarta balané wong satoes ngapit 2
)

16

woes sinabdan alon

bé patih Keling sira 3
) samangké

islama ing Allab sa-iki

wondéné ing béndjing

bok ana panoesoel

34 saking Keling isoen kang nanggobi 4
) 17

jata ika anor

patib Keling woes islam sakabèb

sabatoeré toemoet ano-irinp;

maring said Kamil

benoeberak kang laroeug

1) No. 107: késahira.

2) No. 107: ngapti.

3) No. 107 zonder: sira.

4) No. 107: isoen-pangagohi
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ingoesoengan 2
) binakta atoet woeri 18

maring sang akaliot

teka ing Goenoeng Djati pernahé

laroeng sinipta ika dadi

kang langgar 2
)
patani

anèng Goenoeng Semboeng

17e Gezang; dichtmaat: doerma. (No. 107, p. 71.)

said Kamil ing kana tinemoe lajan

rama oewa 3
) kang dingin

ngedjawa kang aran

hadji 'Abdoellali iman 4
)

jata begar manah adi

rinoeboeng sanak

nji dalem Pakoengwati

moeali ika pangéran ing Tjerebon girang

koewoeh 5
) Tjerebon 6

) sami

badami ing kana

anggelar lakoe islam

dadi mampet padjek tarasi

ming Pedjadjaran

kagoemira sang hadji 7
)

ratoe Padjadjaran angoetoes 8
) ing doeta

mariksa ingkang mawi

mampet ing padjegan

jata doeta loemarap

salia gagaman adjoerit

bala bisana

doepi woes ing angantjik

1) No. 107: om de maat: ingoesoeng.

2) No. 107: langkoeng.

3) No. 107: oewah.

4) No. !07 : Dzoe'liman.

5) No. 107: koeah.

6) No. 107 lascht in: girang.

7) No. 107 veelal: adji.

8) No. 107: ingoetoes.
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ing goenoeng Keromong amoelat jata ana 4

tédja ing poentjak oekir

Semboeng kaug goemawang

soemong maring awiat

lah pada ameskitani

tédjaning apa

doepi woes pinedeki

jatah tédja manoesa ing abetara 5

35 winaswas ika saking

oekir Patahoenan 1
)

doepi arali andjadjal

goenoeng Semboeng kang dèn-andi

sedya dèn-djoegdjag

ingoenggahaning baris

tan adangoe pada loempoeb anèng kana 6

jata woes dèn-bongkoki

dèn-djoedjoe kalimab

sjahadat malah islam

2
)

sagelar-gelar poedji

woes katelali ing sjoelioer ika ing 3
) kana

sang anèng goenoeng Semboeng lami

angeréwang islam 4
)

sjecb Molana djati

wali toer oetama

malab ika sang doeta

Padjadjaran kinèn balik

jèn angadjak 5

)

islam maring sang badji

1) No, 107 : Patoehoenan.

2) Hier zijn in No. 36 twee regels in den tekst weggevallen, No. 107 vult aldus aan:
islam

anèng goenoeng Semboeng lami

angréwang islam

sagelar-gelar poedji.

3) No. 107 zonder: ika ing.

4) No. 107 mist het stuk van af: anèng . . tot aan . . . islam, dat al in de voorafgaande
pada is opgenomen. No. 36 heeft hier dus twee regels te veel.

5) No. 107 : andjagah.

Verhandelingen. 6
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hadji Pedjadjaran sangkané ]

) islam 8

adja angepalangi

jata woes asila 2
)

wangsoel ing Padjadjaran

atoeran kadi doek oeni 3
)

malali sang radja

pon ajoen anindaki

maring oekir Semboeug karsa mandjing islam 9

woes dangdan sawetawis

sedija iug késali

tan kanti *) tedakira

poerwakalih saking langit

sanget 5
) anjegah

keranané apa iki

tjëtèk panjipta moeng ta poesaka-kita 10

tjoetjoepoe manik wardi

tetilaran koena

sisimpar kagawoekan 6
)

loeloegasan inskanff isi

lenga kahoeripan

sakiki anèiiQ- endi'O

jen ora 7
) sakiki gawéné kapan 8

) U
36 perénékena gelis

doepi woes ingalap

pinèlètaken énggal

ing sada lanang toemoeli

pinandjer aua

ing aloen-aloen noeli

1) No. 107 : sangkanané.

2) No. 107: islam.

3) No. 107: oening.

4) No. 107: ft-anti.

5) No. 107 : sanger-sanger.

6) No. 107: kagaloehan.

7) No. 107 zonder: jèn ora.

8) No. 107: apan.
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katingal sirna sakedaton 2
) woes mérad 12

doepi sakaoela-wargi

akè(h) pada boebar

ngoengsi saparan-paran

ing saseneng-seneng ati

sapalih ana

kang medek ika mandjing

ing agama molana Djati ahislam 13

sapalih ingkang masi

agama boeda

njimpar njimpar ming perva(h)

ingkang adoli jata dadi

hadji Dzoe'liman

nabda niarang sang Djati

lah soemangga poetra ngadega 3
) naléndra 14

pon Padjadjaran lalis

kalib wios sira

waris poetra periangga

sing Oedjoeng-koelon doemoegi

kali(b) kang wasta

Tji 3)-pamali ana ing

panagri A
) Berebesan 5

) satoeboe poenika 15

ping ngétanipoen malib

dédé waris kita

Madjapabit kang angerata

molana Djati mangsoeli

rama Dzoe'liman

agampil rama gampil G
)

sampoen agé sapoeniki iügkang mila 16

iboe kaoela maksi(b)

1) No. 107: sakeclatoné.

2) No. 107 : maclega

3) No. 107: nji!

4) No. 107 : poenigar.

5) No. 107: Barebes.

6) No. 107 alleen : gampil.
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ing Me^ir negara

ajoen kaoela petoeka

dadalem wonten ingeriki

sareng kaoela

miwah sadya ]

)
peribadi

ajoen noehoen idzin roemoelioen ing para 17

nabi ing Bétalmoeqdis

jèn oegi kinongang

inggih 2
) ambali loemampah 3

)

37 jèn boten kaoela adjrih

ing ma sja' Allah

rama moegi ingriki

8e Gezang; dichtmaat: poetjoeng. (No. 107, p. 76.)

noeli molana Djati koeliling lakoe

sesedjan melampah

agoegoeroe A
) ing sedyané

pangéran Maqdoeni djinoedjoeg ing sandja

pangéran Maqdoem datan arsa 5
) amoeroek

èsmoené woes wikan

doemadi ika sabdané

boten sanggem amoeroek koela ing toean

aloeqsi koela-atoeri koeliling weroeh

ing koeion menawa

mangké amanggib 6
) djodoh

jata pamit sang Djati ahoeloek salam

katjapa ki gedé 7
) Babadan lagi rengoe

dening pepetètan

kana pada aloem akingé

kalakon doewé basa ki gedé ika

1) No. 107 : sadaja.

2) No. 107: ingkang.

3) No. 107: sedya.

4) No. 107: agawa goeroe.

5) No. 107 zonder; arsa.

G) No. 107 lascht in: ing.

7) No. 107: gedèng.
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sapa baja kang bisa sangkané ikoe

pepetètan-ingwang

waloejalia maning z
)
godong

soen-asrabi anak wadon isoensoeka

soen-kaoela kené 2
) sakarsané ngakoe

noeli énggal perapta

molana Djati sangkané

seger maning waloeja kang pepetètan

mila nji mas Babadan sida dèn-akoe

3
)
garwa sang molana

lab ikoe ing kawitané

molana gagarwa dèrèng poepoetra

o

malah lami-lamining toemoewoeb ikoe

ana agoeng perapta

pandita liwat singgibé

kang anama pangéran ing Karang kendal

38 angatoeri lab raji sadangoenipoen

sadiweg ngadega 4
)

ratoe darapon loemrabé

agama islam sampoen wonten kang boeda

kaoela tiang sepoeb wonten ing poengkoer 10

sang Djati anabda

aloeksi ka 6
) semangké

djoemenenga kaoela wonten ing woentat

tiang enèm pon sampoen perjoginipoen 11

soemangga ing raka

alajak moenaba gawé

pangéran Karang kendal ling 6
j sarja késab

1) No. 107: meneng.

2) Eo. 107 ; kaoelakena.

3) No. 107 heeft abusievelijk hiervóór: malah lami lami, dat pas in de volgende pada behoort en

in margine ter plaatse herhaald wordt.

4) No. 107 : madega.

5) No. 107; aloeksi raka.

6) No. 107 : linging.
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jèn kaoela ajoen sing wahoe ka 2
) sanipoen 12

inggib sakiug sabab

tiang 3
) katoenané

saking sjarat weksan ahoeloek salam

noeli lami-lami aria teka ajoeb a
j

13

wong wadon atas

poetri Megir pinangkané

teka ikoe saking aningali tédja

saking Mecir tédja ika pon kadoeloe 14

dadya wadon ika

rajiné toebagoes Pacèh

pon toenggal poetri Mecir doek koenanira

saperaptané ing Djati anoeboen toeloeng

ing djeng molana

pandjingé ing sawargané

katoer djariab awak-kaoela ing toean

molana Djati sabdané ma sja'a Allaboe 16

tatapi dèng ridba

bésoek ing acbirat baé

doepi ing doenja soen-akoe baboesira

sang poetri atoernja soemanggab ing oeloen 17

39 langkoeng karsa nitab 4
)

jata woes masjhoer doenjané

ingaranan baboe Dempoel langkoeng perjoga

boten lami anoeli molana metoek 18

kang iboe kang sarta

mintab idzin pangratoené

piambek tanpa rowang sang walioe'llah

sarawoebé maring Bani'sra'il katanggoeb 19

déning kaoela-warga

1) No. 107: wahoe ga.

2) No. 107 lascht in: maksi.

3) No. 107: hajoe, ten rechte: ajoe.

4) No. 107: nitih.
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sedeng ngadega sang katong

anèng Bani'sra'il mengko sira *) negara

jatah sela j ah lan kersané sang toehoe 20

molana anabda

naaring kang rania pamané

poenika raji Noeroe'llah rama angkat

angadega radja anèng Bani'sra'il 21

sampoen walangderija

kaoela tan ajoen 2
) semono

radja 'Oenqah kalangkoeng gegetoenira

miwah kang iboe Moeda'im pan gegetoen 22

jata woes ingangkat,

sjarif Noeroe'llah dadiné

radja Bani'sra'il doepi molana

noeli ming Betalmoeqdas amintah toehoe 23

dawoehing paréntah

ing djadjoerang djero soetjiné

kadi dingin wahjoené djeng nabi Moesa

19e Gezang; dichtmaat: megatroe. (No. 107, p. 81.)

anèng kana pon sampoen sewara njeloek

hé ja molana Djati

dèng ngati-ati ing temoe

angrata ing tanah djawi

anggelar agama kahot

adja wedi lianing Jang agoeng

wedia ing Jang Widi

woes tóetoeg ingkang angoewoeh

loentah sang Djati loemaris

kapanggih kang sedja dongkol

1) No, 107 ten rechte: rnangkoea.

2) No. 107 zonder: ajoen.
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poetrané ratoe Qabti ing kana maq^oed 3

40 goeroe maring sang Djati

ing satindak 1
) toenioet

kang nama ki 'Abdoelkafi

ja liikoe bésoek ing Tjerebon

kang katelah ki gedèng Gedogan soenoe 4

noeli molana Djati

maring Madinah djeng rasoel

anoehoen idzin ing oerip

woes ana wangsit ing kono

hé molana sira ajoen ing 3
) angratoe 5

patjoean sira milik 3
)

ingkang doedoe warisipoen

adja doewèb sira lewib

amerwasa doewèningwong

noeli lèngsèr saking gou kono katemoe 6

negara Djolior asri

ana maning kang amaqgoed

goeroe maring sang Djati

'Abdoelrahim djenenging wong

malali toemoet ing satindak-tindakipoen 7

molana Djati noeli

meieboe ing 4
) desa Moendjoel

tepis wiring ing 5
) negari

Tjina doek lagi semono

radja Tjina anjoba maring kang rawoeh 8

nabda lié sajg Djati

lab iki atmadjanipoen 6
)

wadon meteng doeroeng laki

apa ia apa gorob

1) No. 107 beter: satindak-tindak.

2) No. 107 : isan ?

3) No. 107: malik.

4) No. 107 : maleboeng.

5) No. 107 zonder; ing.

6) No. 107 : . . . — isoen.
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lan badèken satemené poetranipoen l
)

9

sang Djati auiangsoeli

ije 2
) meteng koewen ikoe

radja Tjina liwat saking

goemoejoe angawon-ngawon

mariug sang Djati jektiné sira ikoe 10

pandita dora jakti

mapan ikoe poetranipoen 1
)

ora meteng ora keding

soen-bebeseli kémawon

lali dèng apa sira badèk meteng ikoe 11

sang Djati mangsoeli

lah tjobanen maning ikoe

41 ing mengko sapoengkoer mami

sembari késahé alon

doepi sang Djati sampoen késah sing rikoe L2

sang poetri anjawantili 3
)

dadi botbot kang salièstoe

radja Tjina kalangkoeng ing

gegetoen manah sernenggon

animbali anglajaraken sang ajoe 13

karana dèn-isin

wong tjina adat tan pajoe

jèn ana metenga dingin

doeroeng laki kang mengkono

mila sanget radja Tjina enggèné angeloed 14

anglogawani poetri

linajaraken ing daloe

djinangdjèn bésoek ingendi

njanggeregé parahoe enggon

ia ikoe genah lakinira toehoe 15

adja salempang ati

1) No. 107: . . . —isoen.

2) Soenclaïsme. No. 107 heeft: ia.

3) No. 107 : agoenting.
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sira angaoela ing *) kakoeng

isoen woes pertjaja lewib

jata woes lajar sang éndjo

kotjapa molana Djati wangsoel ming iboe 16

ana ing Bani'sra'il

ing perkawis iboenipoen

kinarsa binakta maring

noesa djawi adèdèpok.

lawan doeboeng kang kanta naga pinoendoet 17

lan bed.il emas kang adi

kalawan teteken enoer

lan zimat calawat nabi

kang raji langkoeng loeraongsor

noeli saking kana woes intar doemoeloer 18

saparan-paran gampil

kampira 2
) ing Soerandil goenoeng

radja Lahoet woes pinanggib

ing kana woes sadya rodjong

miloe ngedjawa woes ingakoe sadoeloer 19

déning molana Djati

sakoelit sadaging toewoeb

42 babaloeug lajan 3
) sagetib

kalawan molana Djatos

sigra pamalwa maring madyaning laboet 20

alari-lari djalmi

pada seredjoe lalakoe

mèb ika tekang *) kikisik

anahing moeliara Djatos

20e Gezang; dichtmaat: ladrang. (No. 107, p. 85— 80.)

sigra ing moebara Djati pinanggib

poetri tjina

1) No. 107: ming.

2) No. 107: mamph.
3) No. 107 : sababaloeng lan.

4) No, 107: tekèng.
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tan samar ing pandoeloené l
)

maring sang walioe

ambadèk 2
) ing wewetengan

ing kana wasoe 3
) winoelang kalimah kalih 2

sampoen islam

memoeroek ing 4
) sakèhé

maring ardi Amparan ngèstoe molana

malali ragem ingkang poedja-poedja 'ilmi 3

wadon lanang

birahi maring poerbané

wadon kang sapangèstoe lan ratna Satang

ikoe baboe Dempoel miwab gedèng djati 1

rara panas

lajan 5
) mas pangoeragan wadon

mas Pakoengwati loentah salaminira

anatah kotjapa ika sang dipati 5

ing Tjangkoeang

salami-lammé amèt

angoepaja oerang roro wadon lan lanang

kadi déning impènira doek ing dingin 6

ana warali 6
)

jèn koewen ora rep kenèng 7
)

pedjali jèn ora sepoeli lab oelatana

oerang roro lanang wadon ikoe jakti 7

milanira

dipati Tjangkoeang amèt

oepaja kambang-kambangan ing segara

1) No. 107: pandaliné.

2) No. 107 bij vergissing: ambah dek.

3) No. 107 : woes.

4) No. 107 lasclit in : lampoh.

5) No. 107 : lan.

6) No. 107 : weroeb.

7) No. 107: arep kenang.
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karo papatih kang aran patih Gering 8

noeli ana

molana doek pitoeloengé

angrawoehi maring dipati Tjangkoeang

43 angandika sang Djati bé sang dipati 9

adja kaja(h)

ika pon ora semono

oerang lanang kajaktènané manira

oerang wadon kajaktènané ji l
) iki 10

baboeningwang

baboe Dempoel kahanané

sang dipati dèn-wangsit dikon islam

déning impèn 3
) tetkala ing karihin 1

1

adja salab

saliroe timpoe 3
) tampané

woes betjik pada angoetjapeua 4
) sjabadat

jata dipati Tjangkoeang angandjali 12

anoet sabda

islam lan papatihé

miwab sabalane' ing poera Tjangkoeang

noet wingking maring ardi Amparan djati 13

gelar gelar

islam salami-laminé

noeli wonten kersané molana késab

maring Pedjadjaran sedya berkoeliling 14

nanging boja

kersa lakoe den-dèdèrèk-

-aken amoeng 5
) lakoené kersa periangga

1) No. 107 : ja.'

2) No. 107 : impèné.

3) No, 107 zonder: timpoe.

4) No. 107: angoetjap.

5) No. 107: ameng.
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)ata loenta lampahé sang èstoe wali 15

maring peradja

Pedjadjarau soewoeng kabèb

anggoelèndang 2
) tan nana 3

) sabarang djalma

ainoeng poetri Kaoeng nganten ingkang kari 16

sina kersa

ing sang rnolana dèn-awè(li)

dèn-adjak maring Tjerebon ardi Amparan

woes tinemoe kadang sepoehé 3
) woes jakti 17

anèng kana

Kaoeng nganten soeka tejasé 4
)

dan molana amoendoet soekaning kadang

dipati Tjangkoeang atoernja ngandjali 18

langkoeng kasrah

katoering saginah gatoes

marmané Kaoeno- nganten dèn-kanta garwao o «o

lami-lami ika amoetrani adi 19

djaloe djanglar

44 Sèbakingkin peparabé

lajan isteri ratoe Winabon kang nama

• sapa tamboek ing warta ja ikoe winib 20

winibira

ratoe Banten negarané

ora lawas noeli ana moesoeb teka

koelit poetib ambek sabasa ^) angantjik 21

ngara bara

patib Keling lakoe déné

gègèr manabé bok menawa soesoelan

saking Keling jata gelar-gelar baris 22

Pedjadjarau

1) No. 107 : anggoelinding.

2) No. 107 : tatan.

3) No. 107 : sepoené.

4) No. 107 : tyasé.

5) No. 107 : sake.
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patili Keling gagamane' 2
)

patili Keling sadia bedil lan obat

pangéran Tjerebon woes gelar-gelar baris 23

sapandoerat

dipatib Tjangkoeang wiré 3
)

émoet lah jèn 3
)
poesaka panoelak

noeli sinalakaken ing kidoel ardi 24

dadya medal

koekoes oepas melèbaken

moesoeh sakabèh moelak akésab

21e Gezang; dichtmaat: dandang goela. (No. 107, p. 90.)

tan alami noeli sarawoeliing 1

pandita agoeng langkoeng perwira 4
)

acal Bagbdad ing dinginé

poetra molana Hoed ratoe

pan sadèrèk misanan maring

molana Djati poerba

milaning kelaloe

(a)ngedjawa binendonan

déning 5
) rama doemèli rernen kikirik 6

)

marmané ika késah

kalih sedèrèk èstri kang nami 2

siti Bagbdad 7
) lan warganira

pangéran ing Pelalangoen 8
)

miwab malih wilangoen

sjecb datoe Kabfi woes ingiring

balané teloeng kapal

pada ika miloe

andoem gelar anèng djawa

1) No. 107: gegemané.
2) No. 107: mire.

3) No. 107 lasclit ten rechte in: ga(lak.

4) No. 107: paronira.

5) No. 107 lascht in: kang.

6) No. 107; kekerik.

7) No. 107: Begkedad.

8) No. 107: Pelangon.
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pada oemali-oemah ing Semboeng ing Djati

ing Djoenti ing Djapoera

namané ika ingkang' dèn-iring

molana 'Abdoelrahman Baglidad

doepi ing nama djawané

pangéran Dipangajoen x

)

saperaptané ing goenoeng Djati

pinapak déning molana

kalib radja Lahoet

45 rnelebet ing palinggihan

bala Pandjoenan kebek malabar apri

sobawa rengoe oelap

jata sakèh kaoela-warga Djati

pada gègèr manab didinginan 3
)

anjatab 3
) aperang agé

noeli ika amoewoes

pangéran Pandjoenan hé raji

arawoeh saking 'Arab

meriki katemoe

lan kaoela sedya poenapa

molana Djati mangsoeli ririh 4
)

ing sadateng kaoela

angedjawa kang oegi menawi

raka dèrèng ingriki ngedjawa

menewa 5
) wong djawa amèt

islamé kerananipoen

adep 6
) madep marang Jang Widi

pangéran ing Pandjoenan

asri 7
) sabdanipoen

raji ajoen ngidep djawa

1) Of: di Pausajoen.

2) No. 107 zonder: dinginan.

3) No. 107 : anjana.

4) No. 107 om de maat: amangsoeli aririh.

5) No. 107 : manawi.

6) No. 107 : idep.

7) No. !07: asroe.
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pinten perkarra babaktané raji meriki

molana Djati anabda

babaktan kahoela moeng satoenggil

poenika ingkaug nama sjabadat

inffkang kalimahé roro

jata kèndel adangoe

pangéran Pandjoeiian tan angling

molana Djati nabda

hé raka koelépoen

kèndel dangoe tan ngandika

bok l
) rnenawa ing bodo kaboela poeniki

moegia pinterena

noeli ngandika Pandjoenan hadji

bé raji jèn menggab ing kaoela

sjahadat poenapa gawéné

ing wong kang sampoen weroeh

bok apa adja sjabadat maning

adja calat poeasa

temah kasaliroe

molana Djati (a)nabda

inggib boten sanggib badé rarame'ning masdjid 2
)

menggab tiang 'am

moeboeng 3
) sib kahoela noehoen djati

ing satemené i'tiqad raka

dènor kadoeg-a ing1 bé'até

jata Pandjoenan ratoe

moelang maring molana Djati

téqad kang moerang-moerang

ing sarang kelaloe

angangken kadjabariah

46 noeli anabda ika molana Djati

jèn mekaten karsa 4
)

1) No. 107 zonder : bok.

2) No. 107: raramening.

3) No. 107: meheng.

4) No. 107 : raka.
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dados tanpa poeara ing abdi 9

jèn tali boten rnangéran J

)
pisan

dados poenapa wasfcané

Allah pon déné ikoe

kaoelané sirna ming poencli

mapan maksih poenika

2
) djinisé ikoe

pangéran Pandjoenan nabda

inggih talab menggah r'aji kados poendi

aneda djatékena

ing satemené tékadé kang :5

) raji 10

dèng kadoega ing bé'até pisan

molana Djati woewoesé

abli soeni kang woeroek

ming pangéran Pandjoenan adi

raka tékad kaoela

tan roro teteloe

inggih poenika 4
) Jang Soekma

kano- kewasa 5
) kansr kersa kang aningali

kahoela datan oman

anging poenika kabèh Jang Widi 11

ingkanff kagoene'an 6
) cifat

kahoela datan adarbé

dan pangéran Pangajoen

lengleiig gènnja atanipi djati

(woe)woeroeké sang molana

déning oedjar ikoe

karahos ing kabeueran

dadya roemaos ing sisipé pribadi

tékad kadjabariah

1) No. 107: pangéran.

2) No. 107 : ing'.

3) No. 107 zonder: kang.

4) No. 107 : poenikoe.

5) NO. 107 bij vergissing': kawoesa.

Oj No. 107 lasclit ten rechte in: sakèlié.

Verhandelingen.
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22e Gezang: dichtmaat: sinom. (No. 107, p. 95.)

roarmané sedya ainapas

anglaloe alaboeh patih

nabcla pangéran Paudjoenan

soemanggah katoer ing raji

sakèhé abdi-abdi

kaboela sakabèh pan katoer

dolen ping pitoe sadina

kaoela soeka thahir batin

moeng titip anak poetoe bala Paudjoenan

kalajan raji moegia

amaringana ing boemi

kanggé awangoen gegetak

pangané salami-lami

kaboela arsa soemingkir

maring gèn waringin pitoe

arab angroeroe pedjak

hoekoemé tiang anisip

boten abalik 2
) doemoegi ing waf'at pisan 2

)

raji djoemenga nata

nama soesoehoenan Djati

47 paneroesing iman moelja

molana Djati mangsoeli

boja semanten oegi

aloek raka dados ratoe

ingriki koela ingkang

soemingkir wonten ing oekir

pangéran Pandjoenan tangginas akésah

kalih garwa asoesoepan

ÏDg alas pitoe waringin

kotjap(a) laminé molana

wonten djariab aperapti

saking tepasan adi

1) No. 107: abalik-balik.

2) No. 107 zonder: pisan.
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doepi kinarsa sahèstoe

garwa amias poetra

djaloe djanglar ingkang nanri

pangéran Pasarélian lan istri kang a
) nama

ratoe Ajoe kang peparab

noeli saking garwa djati

mios poetra roro lanang

ika ingkang dèn-arani

pangéran Kelana adi

lan pangéran sédang lalioetan 2
)

sapa tamboeh ing warti

maring poetra ingkang nami

Pasaréan ja ikoe winibing nata

kang anèng Tjerebon negara

jata molana 3
) Djati

anoro-elaraken agamaoei o

singa kang tan anoet jakti

pinerangan dèn-titib

kadi ta(b) telaga ikoe

radja Galoeb Koeningan

Tji-amis miwab sagoeng ing-

kang wangkot islam woes pada djinaraban

katjap ing abdi lan amat 4
)

doepi kang tan pinerangi

islam karepé periangga

ikoe Soemedang lan malib

Bandoeng Tjiandjoer 5
) doegi

Bogor Djaketra lan Oedjoeng

Banten mila tan kotjap

ing amat G
) kalawan abdi

lami-lami akèb moenapèk kang tebab

5

1) No. 107 zonder: kang.

2) No. 107: Sédang lahoet.

3) No. 107 : ing.

4) No. 107 : kotjapa ing andi lan oemat.

5) No. 107 : Tjandjoer.

6) No. 107: oemat.
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permila noeli dèn-pentjar

radja Lahoet anitilii

jang Djaketra miwah poetra

Jasba- 1)kingkin anitilii

ing Banten panagri

18 hadji Dzoe'liman aloenggoeh

ana ing Padjadjaran

radja Sengara anitih

ing Tegal loear anggelaraken islam

laminé inffkantj semanao o

ratoe Kasoenclan sampoen moeslim

tan nana malang ing karsa

tan antara ing alami 2
)

soenan Ampel angemasi

para wali sami koempoel

ing Ampel ika pada

amoelasara woes padni

toemoeli para wali boebar ing indra

Giri gadja(h) ika pada 10

angasri soesoenan Giri

djoemeneng ratoe pandita

anata agama moeslim

pangawat wétan sami

tekèng Madoera anoengkoel

ming soenan Giri liman

jata ing kana persami

moesawarali kang para wali sasanga

ana hing pernab kang nama 11

Giri kedaton anenggih

persami ;i

) djangdji-djangdjian

sampoen mawih 4
) kelad-kelid

adjana 5
) ngiloeng ilmi

1) No. K7 te recht: Séba.

2) No. 107: lami-lami.

3) No. 107 : para sami.

4) No. 107 : niawa.

5) No. 107 : adja ia.
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miaka samir kekendoeng

adjana tinèdèngan

wong sasanga dadi sidji

ing tékad 2
) adja ana silih deria 2

)

ragemé ika asadya 12

roeroehing pangoeni-oeni

'aliman moetakaliman

adjana nawala kapti 3
)

jata ika persami

anggelar oemeting *) qalboe(k)

perkara dzating Allah

kang wadjib tékad pa'abdi

ning kaoela kang toetoeg teka ing awas

23e Gezang; 5
) dichtmaat: kinanti. (No. 107, p. 100).

sinoehoen Bonang amoewoes

oetawi irnan lan tohid

ikoe woes ora kawilang

djatining Allall poenika 6
) sih

kang neboet sineboet Allah

tan ana lianing maning

djatining Allah poenikoe

pangawasaning kang abdi

kang 7
) anama sawaktja

oeripé tan oman 8
) malih

sjech Madjagoeng ngandika

49 kang aran Allah sajakti

1) In beide teksten constant Jliuj' geschreven.

2) No. 107: sisilih deriah.

3) No. 107 : g-anti.

4) No. 107 : öemating-.

!j) Dr. Brandes had dit gezang tot vers 13. r. 3 overgenomen. Ik volg de normale schrijfwijze

doch overigens zonder verschil met Dr. B.

6) No. 107: ikoe.

7) No. 107 : lascht in : woes.

8) No. 107 : oeman.
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toenggal tanpa roro toehoe 3

ananging si doedoe iki

atemené njata ika

ngandika siuoelioen Djati

oetawi kang aran Allah

tan nembali sinembah tapi

sanjatané ja ikoe 4

djatiné lianing iki
*

siuoelioen Kali ngandika

kang aran Allah sajakti

djaba-djeroné tan 2
) lian

kaoela tan ngoeningani 3
)

ming roro teteloenipoeu 5

kang tan samar ing pangaksi(h)

waspada ing daloe siang

ia ingkang 3
) aningali

ia ingkang tiningalan

sjech Bentong ngandika aris

kang aran Allah poenikoe 6

ia Allah ananging sih

doedoe ikoe *) nanging piambek oegi

molana Maghrib ngandika

kang aran Allah ja iki

nano-inff doedoe iki toehoe 7o o

jèn ora nanaha iki

pestiné sih koewen oega 5

)

tan nana lianing maning

kang amoerba amisésa

sjèeh Lemah abang asroeh angling

kang aran Allah ja ingsoen 8

iugendi (i

) sih ana maning

1; No. 107 zonder: tan.

2) No. 107: nu'oening'ali.

3) No. 107: ikoe kang-.

4) No. 107 lascht in: nanging- ia.

5) No. 107: oeg'ih.

6) No. 107: angendi.
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kang saliané sakingwang l
)

sendoe sjecli molana Maghrib

dédé poenika 3
) djasad

sjech Lemah abang 3
) angling malih

ora meugkono jèn isoen 9

pon mahoe woes djangdji pasti

ora nganggo kekendoengan

moelané maksih dèn-sanggerib

molana Maghrib sahoernja

sampoen kateladjeng mangkin

toemoeli djandika koekoeni 10

sjecli Lemah abang 3
) angling malih

koekoem tan wedi manira

ingkang woes adjangdji pasti

dingin Allah mengko Allah

bésoek Allah kang sajakti

bari késah noeli moewoes 11

50 kandjeng sinoehoen ing Giri

oetawi kang aran Allah

kadi gamboeh manggoeng ringgit

sapa weroeh 4
) araningwang

jèn ta isoen angarani

ia ikoe araninsrsoen 12

nanging samengko woes angalih

djoedjoeloek peraboe. Sasmata

pangéran Koedoes asroe angling

oetawi kang aran Allah

ora wiwilangan kadi

anggané serngéngé ésoek 13

kalawan soré atoenggil

toemoeli boebar oelia

maring Bonang ika asri

1) No. 107: wong\
2) No. 107 lascht in : si.

3) No. 107 : bang.

4) No. 107 lascht in : ing.
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soenan Bonang x
) tinengga

djoemeng ratoe ngajoegi

toemoeli boebaré sagoeng 14

para wali ika maring

Tjerebon angasri nalèndra

soesoenan 2
) Goenoeng djati

djoemeneng ratoe pandita

sarta ngadegaken masdjid

agoeng ing Tjerebon ;J

) winangoen 15

tjipta rasa djeneng masdjid

ing tegal pangalang-alang

kadjeng saking endi-endi

saka-goeroe kang sekawan

sing Irak lawan sing Me^ir

saking Djidah sartaiiipoen 16

saking peradja Bani'sra'il

woes dadi masdjid rahardja

maring Demak para wali

arsa nsranffkat raden Fatah

djoemenga ratoe djawi

24e Gezang; dichtmaat: asmarandana. (No. 107, p. 105.)

goenem ingkang para wali

ajoen ambedaba koeta

Madjapahit darapóné

angadeg l

) ratoe Demak

lakoe sarwi kang sarta

wangoen masdjid Demak agoeng

olia-olia boeboehan.

saka-goeroe sidji-sidji

doepi soesoenan Oendoeng ingkang

1) No. 107: soesoenan.

2) No. 107: soesoolioenan.

3) No. 107 hier oh elders veelal : Tjarbon.

4) No. 107: om de maat: angadega.
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kinarja sénapatiné

angloeroeg niing Mahos-tikta

woes pinapag ing rana

déning dipati Teteroeng

ramé ingkang perang moeka

ora lawas ika noeli

soenan Oendoeng woes soemalah

ing pepei'angan dèn-amoek mangko 1

)

déning sang Teroeng 3
) maha

dipati aperkosa 3
)

pon ika jatah sadoeloer

lira 4
) raden Fatah Demak

jatah dadi poenang masdjid

para wali aselaja

pereboeté 5
) ing qiblaté

satengah mastani ika

kirang lor qiblatira

sawenèh ngarani ikoe

kirang ngidoel ika 6
)
pada

qjog-ingojog ngastani

minger-minger poenang rengkang

soenan Bonang kandikané

aloek 7
) mangké tawaqoefa

mangkê ing daloe kita

aneneda ing Jang Agoeng

ing leresé qiblat kita

jata goemantara wengi

para wali calat hadjat

doepi woes salam calaté

1) No. 107: amoeké, zonder mangko.

2) No. 107: Teteroeng.

3) No. 107 : aparkasa.

4) No. 107: rii-a.

5) No. 107: perboetan.

G) No. 107 ten onrechte zonder: ika.

7) No. 107: aloena-.
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ka'batoellah woes katinggal 2

)

saking karanggan Demak

jata sami maswas sampoen

sapalih doeginé kirang

kirang ngidoel wené 2
) malili

kirang ngalor adan ika

soenan Kali kandikané

lali jèn inggih mekatena 3
)

tan amanarg'ili wekasan

poenika kalajan wahoe

maksih perdongdi paudoeka

énggal djoemeneng soenan Kali

astané sampoen merga-merga 4')

madjeng ngidoel ika njawèl

52 asta teugen maring ka'bah

asta kiwa anggarap

masdjid Demak woes dèn-getoek-

-aken kalawan Be'toe'llali

woes gétoek ika toemoeli

soenan Kali sabdanira

soemangga sami anonton

waspadakena ing tingal

lah mangke' jèn woes rempag

gampil ngoetjoelaken soenggoe 5
)

kansf wonten asta kaoela

jata para wali sami 10

nabda inggih sampoen rempag

dan ingoetjoelaken agé

ka'batoe'llab sampoen sirna

mangké 6
)
para olia

1) No. 107 : katinggalan.

2) No. 107: wanèh.

3) No. 107: mekatan.

4) No. 107: margagah /.onder: sampoen.

' 5) No. 107 : ngoedjoelaken soengkoe.

6) Ne. 107 : maka.



107

ano'o-oenem soesoenan Koedoes

soemilili ]

) ramanira

dadi sénapati maning 11

ano-loeroeg- mins Mabos-tikta

kang sarta winoewoebané

soenan Djati pinerih rowang

pangawat koeion bala

miwah soenan Griri toemoet

pangawat wètan kang bala

lajan binaktanan peti 12

poesaka ratoe Palèmbang

woes perjoga ing 3
) lampahé

Wong Madjapabit woes .mapta

gagamanira mapag

tjoetjoek sénapati Teroeng

lan poetra ing Madja-lengka

poenika 3
) rowangé malib 13

poetra kang anèng Panaraga 4
)

woes sisih ing 5
) anané

poetra Panaraga ingkang

koeion pangawat bala

doepi poetra Madja-langoe

pangawat wétan kang bala

jata ika woes loemaris 14

kang soemedya ing perang

ajoen-ajoenan sadyané 6
)

bala boeda mahabara

sakti sarta istidradj

bala islam sakti poendjoel

linewib sarta karamat

1) No. 107: soewèlèh, lascht in : ing'.

2) No. 107: sa.

3) No. 107 : pinangka.

4) No. 107 : Perna raga.

5) No. 107: sisi-sisi zonder ing.

6) No. 107: sadajané.
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25e Gezang; dichtmaat: pangkoer. (No. 107, p. 110).

53 soenau Djati sandinira

bebedonge' kinirabaken aglis

medal keten joetan tikoes

modjóed sing sangkan-sangkan

pada njelawadi ]

) anerab pasangoe

leboer 3
)
poenang tanda

gagaman ing Madjapahit

akèb pada anggolètèk 3
)

jen pinatèn tikoes ika doemadi

saja woewoeb katahipoen

jata woes pada moerak 4
)

pikoekoebing 6
) djaran pikoekoehing soedoek

dodoting para ponggawa

pada rowèk roentang-ranting

soenan Giri sandirira

no-oenoes doehoen»? medal tawon kano- lewib

katahe' ika angeboek

ming bale Madja-lengka

jèn sinikara dadi sangsaja woewoeb

katabé sim? sangkan-sanekan

sadaja sami ngantoepi

marino- bala Mabos-tikta

jata gègèr biloeloengan kapati

tamboeb réwang tamboeb moesoeb

pidjer bingoën oesekan

dadi ilang pikiré atigroesak moesoeb

pada 6
) oesekan periangga

tan nana oewisé noeli

1) No. 107 : ujalawedi.

2) No. 107 : leboer-lebocr.

3) No. 107 : anggolètak.

4) No. 107 : moerag.

ft) El- staat: i&r».Ci doch pikoe-pikoehing is geeri woord, zoodat de r alleen op koe betrek-

king moet hebben.

(i) No. U)7 /.onder: pada
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soenan Koedoes sandinira 5

peti poesaka Palèmbang dèn-oengkabi

dadi uring langit djoemegoer

dadi peteng limengan

maring moesoeh dadi sangsajaning iboer

lir wengi dadak-dadakau

bala islam ngarangseg wani

bala boeda koendoer moelak 6

loemajoe saparan 2
) loemaris

boerakrakan sirna laroet

poetra nata loemadjar

54 maring goenoeng Lawoeli soesoepan satoeboe

dipati Teroeng loemadjar

ing negarané pribadi

wali teteloe akarsa 7

anglebeti ing poera Madjapabit

tan tebah lan rempagipoen

jata sampoen apoerba

sagoeng ponggawa Madjapabit ing waktoe(b)

sakala ikoe tan nana

kang doewé enges sawidji

malab sampoen binongkokan . 8

radja gagaman Madjapahit atitig

ratoe Madjapahit goepoeb

sareng sampoen mengkono

aglis ngalap tjoetjoepoe koeripanipoen

pinèlètaken ing sada

lanang pinandjer toemoeli

pada wiang miber mérad 9

kax-aton anggolèndang 2
) soewoeng toemoeli

parbajaksa Madja-langoe

binoebrak inffoesoenopan

maring Demak kinarja soerambinipoen

1) No. 107: saparan-paran.

2) No. 107 : ang'g-oelimlang'.
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karig masdjid ana 1
) ing Demak

wali titiga woes inoeli

mantoek maring koeta Demak 10

angasrèni rangga Bintara ngadek hadji

tanah djawa kang aloenggoeli

ing Demak nffadeff 3
) soeltan

pau doe'a 3
)
para walioe'llah woes qaboel

kèdep ing sasabdanira

satjipta-tjiptané dadi

moeng ika dipati ika 1

1

ing Teteroeno- dèrèuo- kersa noengkoeli l
)

ja déning kerananipoen

roemahos darbé dosa

amedjahi soenan 'Oendoeng ika takoet

5
) soenan Koedoes menawa

noeli ika males poelili

malesaken ramanira 12

noeli soenan Koedoes noeloeng wawarti

soerat kanaj marang Teteroeng

jèn èstoe déwèkira

walioe'llab aiano-sa arsaha kano- ikoe

males poelibaken rama

55 pan sami adarbé G
)

pasti

dipati Teteroeng malah 13

répé manalié ngandel oedjaring toelis

mangsa babada kang èstoe

daradjat walioe'llah

woes dèn-bono-koki gao-amané doemoeloer

sedya toengkoel maring Demak

tobat maring wargi peribadi

1) No. 107 zonder: ana.

2) No. 107 : maha.

3) No. 107: pan doe'ané.

4) No. 107 : noenskoela.

5) No. 107 : niing'.

6) No. 107 : oeroebè.
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26e Gezang; dichtmaat: midjil. (No. 107, p. 115.)

doepi woes toljat noeli den-tari

ing wibawa loenggon

kapatian ing Demak mangkin 1

)

tanda Teroeng atoeré ririh

kasoehoen sili hadji

moegi sih doemoeloer

kahoela sadya ning andera pati

tobat ing Jang Manon 2
)

kakoela sakalangkoeng sangeté

nelangsa medjahi wong moeslim

jata dinoeloeran iki

sed)raning anglampoes

sarta balané kang sami asih

dèn-adjak apanor

ming alas-alas ming panditané

malab lami katelab naini

3
) ing ëdjé kang mastani poenikoe

pangéran Palakaraning wali

woes inffkano- semono

para wali sasanga boebaré

marinff Koedoes ika anarasri

soenan Koedoes dadi

sang pandita ratoe

anèng Koedoes woes asita siti

agama goemolong

ing sanoesa djawa islam kabèh

tan nana kano- malanö' toemoelio o

bar(a)kab para wali

ing ridha Jang Agoeng

1) No. 107 : mang-kané.

2) No. 107 heeft dezen regel en den vooiafgaanden niet.

3) Dit vers komt klaarblijkelijk een regel te kort.



112

lami-laminé asita siti 6

ing Demak kedaton

ingadènan sa-asri-asriné

patoekangan sing ]

) Madjapahit

raden Sepet nami

ingkang wang-oen datoek

lamining asita poeragami 7

soeltan Demak ") mangko

woes meiebet bé'at sabeneré

maring kandjeng sinoehoen Djati

paneroesing 'arif

56 marahing Jang Agoeng

lami gèné goegoeroe ing Djati 8

gènira menggoeron 3
)

soeltan Demak poeroehita mené

saking katarima ing" 'ilnri

agoe-agoe *) adi

roeroebahipoen

mangoenaken koeta Tjerebon apti 9

miwab seri kedaton

Tjerebon toenggal raden Sepet mangké 5

)

ingkang toekang sing Madjapahit

ingkang wangoen poeri

parek dalem agoeng

malah soenan Djati woes sinoeng 6
) sih 10

bala koeren 7
) ing wong

limangatoes serta gegedéné

kang 8
) nami ki Koewoeb dipati

derapon angladosi

kersané sinoehoen

1) No. 107: sang.

2) No. 107 zonder: Demak.
3) No. 107 : amag'oeron.

4) No. 107 ten rechte: agoeng-agoeng.

5) No. 107 : mangko.
0) No. 107: sining.

7) No. 107 zonder: koeren.

8) No. 107 zonder: kang.
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ïniwah poetriné Demak kang nami 11

ratoe Njawa mengko

dèn-atoeraken maring goeroené

soenan Djati boja tampani

jèn menggab 2
) peribadi

moeng ginawé mantoe

tinepoeng kerama djati kang maring 12

pangéran goeng anorn

ora lawas toemoeli soemèrèn

pangéran goeng anom akanin

déning badjag dadi

lajoné ming moendoe

doepi ratoe Njawa ika nangis 13

sanget rara panor

njoengkemi ing padané mertoeané

lara kerana 2
) mintab kasib

ing oeriping laki

doemadi sinoehoen

angandika baji ora mati 14

likinira mangko

doek ngandika semana tan soewé

majit ngelesed ajoen tangi

sinabdan toemoeli

djangdjining Jang Agoeng

toemoeli lajon arerep malib 15

sinaré ing enggan

moendoe katelab ing padalemané 3
)

57 pange'ran Sédang lahoet nami

lamining badami

linironan soenoe

pangéran Pasaréan kang pinerih 16

kerama 4
) kang sedjatos

1) No. 107: mangko.

2) No. 107 : karoena.

3) No. 107 pandalemé. zonder: ing.

4) No. 107: karamat.

Verhandelingen,
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maring ratoe Njawa sasoekané

ingkang rama woes angi-empagi

sedep ing akrami

merna anak poe toe

doepi made mangoen sanding ardi 17

ayal tigang enggon

saking Demak ing moela-moelané

doepi boedi djadjar inginggil

acal tigang parni Padjadjaran oeloe

27e Gezang; dichtmaat: doerma. (No. 107, p. 120.)

wonten déné kang akaria wawangoenan

ing goenoeng Semboeng adi

poeuika ki Goesa

toekang saking Kerawang

rowangé papat kang dadi

djoeroe pasiram

ing ajoen J
) sang adjati

noeli soesoenan Djati ing kana ragliab

kalajan ingkang abdi

poetri ratoe Tjina

tatapi boja lawas

noeli poetri Tjina mati

noeli soesoenan

loenggoeli 2
) ing Pakoengwati

ing sadalem ing kita Tjerebon kang ana

madjek saloring kali

kang nania karijan

ngoelon anamping wètan-

-ning j^asabinan aniatis

ngalor toemeka

kidoelé gedèng kiring s
)

1) No. 107: ajoenan.

2) No. 107 : linggih.

3) No. 107: kering.
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angaladjoer ngétan ika woés inatepian
.'

4

kali pabéan dadi

sadjawining kita

pangawat ingkang wétan

toeroet segara anepi

atepoeng gelang

ngidoel karijan nianing

namariing koeta Tjerebon nenggi(h) winarna 5

sang Esoe nama djati

doepi ingkang nama

dalem agoeng winarna

ikoe sang Sirroe'llah ngarsi

58 mangka ]
) nama

masdjid agoeng winarni
•ft

sang Tjiptarasa nama masdjid ika 2
) 6

kang anèng Pakoen£wati

djihat qiblatira

pon kadi masdjid Demak

jasaning kang para wali

sigegen ika 3
)

ingkang agena-gena 4
)
poeri

kotjapa para wali woloe patjareman 5

)
7

wonten ing kawah oekir

Tjaremé woes wignja

samja amitjara

dangoe-dangoening agosti

sang sjech Lemaïi abang

pon kadi doek ing oeni

ambabar tékad sinendoeh datan kena 8

basané mapan oewis

1) No. 107: maka kang.

2) No. 107: sang Tjiptarasa namaning masdjid Denaak ika.

3) No. 107: ingkang.

4) No. 107: kang agenah-genah.

5) Dr. Brandes had dit gezang van af vers 7 tot gezang XXVII, vers 18 achter zijne inhouds-

opgave overgenomen.
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djangdji miak werana

ing dingin mapan Allah

ing rnengko Allah sadjati

ing bésoek Allah

noeli pada dèn-ringring l

)

sinelan sabda sinoehoen Giri gadjah 9

endi reko perjogi

doeniadi wedana

pangoeloening olia

kita djawi aloek 3
) kali

kita atoet 3
)

djabèng Kali djaga adi

kita pinangkakaken pangarep 4
) kita 10

déning sih \koe sidji

pada-pada djalma

tan ajoen araghab

ming bangsa doenja sademi

raghabé njata

maring achirat djati 5

J

para wali wowoloe rempag ing karsa 11

soenan Kali mangsoeli

rnangké ta sadéla

rawoeh ingkang parjogi.

dadi panghoeloening wali

noeli sanjata 6
)

woes 7
) rawoeh soenan Djati

para wali wowoloe toemingal njata 12

waspada gèiija anglingling

noer-boewaté padang

soenan Djati poenika

1) No. 107 : dèn iring-iring.

2) No. 107 : eleng-

3) No. 107: toeta.

4) No. 107 : pangèrep.

5) No. 107 zonder: djati.

6) No. 107 voegt toe: satjéla.

7) No. 107 zonder; woes.
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komarané angoengkoeli

barakabing babar

infr boemi Makah malih

sarta woes tinemoe lan djenjr ra=oeloe"llah 1

'

ika soesc enan Djari

pinangka wedana

tinoet déning olia

kanjr ana hing1 noesa D.awi

doenja achirat

mapan mengkana oegi

kang den-.- . ndjang ing arab-arah mabsjar x
) 14

loro dèn saking acbir

rempagira sedaja

ming masdjid Tjerebon arah

angasrèni wali malln

rrapon dadya

sapoeloeh ingkang wali

ja ikoe r __-_-.- H doem tjangkangira 15

ing masdjid T ae m lami

para walioe"lIah

pada sadjoenran séwang

gilirané angimani

doepi tetkala

sriliran soenan T\ali
_

pangéran Maqdoem moeparèk manahira 16

-;:.k
: ma'moemé dadi

sabab soesoekoenan

Kali tan nganggé qir'ï:

ang2rah.ènsr an^gajem ° g - ~
_

napging woes ~as

in;: geren --- kang mat' :

B :. 1 "
: ~:4fflijiHg ararah m:

. y: :•:: —ai.

3) y : :
" zeng&ahmz :
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28e Gezang; dichtmaat: poetjoeng. (No. 107, p. 125—126.)

jata ingkana molana Maghrib amoewoes

saba'daning calat

maring seri Maqdoem djawaré

hé raji Maqdoem *) pakanira katedah 3
)

saking deradjating para wali kang loehoeng

karana déning sjak

pakanira doek ma'moemé

pangéran Maqdoem atoeré toemarima

sinten kang ajoen 3
) anjingkirana hoekoem

ming 'Azza wa Djalla

woes pandoem koela seméné

noeli lami-lami noedjoe maring sasi(h) ciam

dina isnèn tanggal ping sakawanipoen

sami moesawarali

ing masdjid agoeng pernaké

pon mengkana malik tékad sjech Lemak abang

ambabar tékad sampoen ping tiga wahoe

GO kadoekira wangkal-

(l)ing sabda njatali 4
)
pinantjèn

jèn badé koekoem saba'daning riaja

wangsoelané sjech Lembali abang ia sjoekoer

tan asadya siwa

ing tékad kang woes tjoemantèl

ing telenging 5
) sirroe'llah tan kena obab

dingin Allah mengko Allah mapan èstoe

ing bésoek pon Allah

sarwi késah tan asoewé

jata lastari kang poedja-poedja 6
) islam

i) No. 107 zonder: Maqdoem.
2) No. 107 : katedak.

3) No. 107 mist twee regels, van af: ma'moemé, tot en met: ajoen.

1) No. 107 : jata.

5) No. 107 : teling-ing.

6) No. 107 : poedji-poedji.
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doepi ba'da riaja ika akoempoel 8

para walioe'llah

sjecli Lenibah abang datan soewé

dèn-atoeri basané jen ora nana

sjecli Lemali abang tatapi Allah kang modjoed 9

doepi ingatoeran

toean Allah ngarawoehané

maring niasdjid basané jèn ora nana

Allah tatapi sjecli Lemali abang kang modjoed 10

noeli ingatoeran

ika l
) sakarone'

sjecli Lemali abang kang sartané toean Allah

jata rawoeh ing masdjid énggal woes sinoeng 11

doehoeno- Kanta naga

soenan Djati kagoengané

ingoeloengaken ming soenan énggal 2
)

soenan Koedoes angartos jata agoepoeh 12

ika sjecli Lemali abang

pinardjaja tanpa soewé

sinoedoek djadjané goemamberang tan pisah 3
)

dèn-goejoni déning para wali moewoes 13

wonten ta Jang 4
) Soekma

kadi sela ing atosé

noeli pinindo dadya teroes kang djadja

moebal 5
) loedira ja 6

)
petak woes atiroe 7

)
14

patining 8
) kelapa

doek semana pan toenggalé

61 dèn-goejoni wonten ika Jang Soekma

1) No. 107 lascht in: baja.

2) No. 107: ingoengaken ming1 soenan Koedoes énggal.

3) Dr. Brandes merkt terecht op: lees pasah. Ook No. 107 heeft pasah.

4) No. 107 verkeerdelijk: tiang.

5) No. 107 : moebal-moebal.

6) No. 107: -nja.

7) No. 107: mempoer, zonder: woes atiroe.

8) No. 107 : kadi patining.
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metoe getih poetik kaja tjatjing ikoe

sakedap loedira

abang mèrèt ing roepané

sig'ra ngesoet napsoe 1
) sapisan woes moesna

noeli 2
) ilang katoet ragané ja 3

) ikoe

dèn-goejoni ana

djalma sampoerna patiué

djisinié mérad ika kadi siloeman

noeli woedjoad malih lajon ika woes atoehoe

pinoelasaréa

déning para wali kabèb.

siniraman sinalataken perjoga

noeli ana sewara ingkang karoengoe

sabda tawang-tawang 4
)

tapi ia soenan Tjerebon

dadi ratoe merdika tan kaparéntab

teka ing anak-poetoe tatapi ing 5
) bésoek

bésoek lamoen aba

kebo boelé kahanané

anak-poetoe bésoek adja katamboeban

soenan Djati loemiat maring lob mabfoedb

inggib pan sanjata

kadi mengkana toelisé

dadi soenan 6
) darbé ing pangandika

hé anak-poetoe sakabèh lab ing bésoek

jèn woes tedak sanga

saking isoen sajogjané

pada babak 7
) déwek kasapangatan 8

j

15

16

17

18

19

20

21

L) No. 107 ten rechte: napas.

2) No. 107 zonder: noeli.

3) No. 107: talah.

4) No. 107: tabang-tabanp;.
">) No. 107 zonder: ing.

0) No. 107 lascht in: Djati, zonder: ing.

7) No. 107 : babaka.

8) Van: &Aa£.
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29e Gezang; dichtmaat: megatroe. (No. 107, p. 130.)

jata ika sjecli Lemah abang kang papoetjoek 1

kang para wali lalis :

)

doepi wekasaning lampoes

ikoe kandjeiig soenan Kali

sjecli Lemah abang woes kinaliot

ing Pamelatèn enggèn sinaréhipoen 2

doepi woes pitoeng latri

kersaning wali satoeboe

angedoek 3
) ing majit

kaja apa 3
) ingkang semono

. doepi dèn-temoe lajoné sarta amoewoeng 4
)

3

ana koedoep melati

62 sapasang permilanipoen

minashoer kahoena koeni 5
)

déning pandalemèning wong

astana Pemelatèn kang ja ikoe 4

ika woes lami-lami

para wali ika noenggoe

sagelar-gelaré malih

nerambah agamaning wong

jèn ing Djawa soeltan Demak wengkonipoen 5

ratoe djawa agami

'adil ing sahoekoemipoen

dèn-linggihi ika saking

koeta pasisir Tjerebon

ja Tjerebon negara kang awèt ikoe G

soeltan poenikoe 6
)

lalis goemanti ming soenoe

1) No. 107 : kalis.

2) No. 107 : ingec?oek.

3) No. 107: kajapa.

4) No. 107 : amoeng.

5) No. 107: kahol nakoni.

6) No. 107: soeltan Demak tan lami.
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pangéran Sabrang lor dadi

soeltan Demak in<r kedaton

tatapi ika boten lawas toemoet 7

toemoeli lalis malih

kagentèu ing rajinipoen

raden Terenggana doemadi

soeltan Demak ing kedaton

kang memantoe dipati Padjang woelangoen 8

nania ki djaka Tingkir

soeltan Demak ingkang ikoe

kang goeroe ming soeltan Kali

svesoenaii Kali kelakon

dèn-pondong ming Demak djoemenga ratoe 9

soepados soenan Kali

kandikané boja isoen

raghab maring doenja kaki

balikan iki keraton

jèn ana soekané si dipati poetoe 10

bésoek jèn oewis lalis

ramanira kijen lakoe

dimoné Padjoeng moeponi 2

)

ing noesa Djawa kaperabon

doepi sira si dipati bahé loenggoeh 1

1

doepi isoen sih oerip

malih desa Adilangoe

desa kang ora nana 3
) ba^il

enggon isoen adèdèpok

jata soeka-manahé dipati poetoe 12

63 mila ika doemadi

sasirnaning Demak ikoe

anèng Padjang ngadeg hadji

moeponi djawa sang katong

1) No. 107: moemponi.

2) No. 107 : orana.
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masjhoer soeltan PandjaÉg rèhing linggihipoen 13

ing Padjang panegari

niilané dipati poetoe

kinatelak ing pernami

soenan Perwata dining wong l
)

moemponi sa-Demak baké kang winengkoe 14

niaring Mangkoe rat djawi

sabab Padjang kang amengkoe

titalié djeng soenan Kali

lami-lanii ning rereton 2
)

noeli kagenfi Metaram amengkoe 15

ing sakabèh rat 3
) djawi

woes djoemeneng ika ratoe

soeltan Metaram rèb linggih 4
)

ing
ri

) Metaram seri kadaton

doepi soeltan Padjang amoehoeng amengkoe 16

sa-Padjang babé mari 6
)

angerèh djawa sampoen manten 7
)

sabab Metaram kang dadi

wengkoning H
) djawa kedaton

pon ja rempaging para wali èstoe 17

toelis loh mahfoedh kaksi

milaning adarbé roempoeg

9
) saka lisiking joeni

amindah-miudah kaperabon

1) No. 107 : soenan-soenan para wati dining wong.

2) No. 107 : reraton.

3) No. 107: ratoe.

4) No. 107: inggih.

5) No. 107 zonder: ing.

6) No. 107 : mawi.

7) No. 107: mantoen.

8) No. 107 mist dit woord.

9) No. 107 : ing.
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30e Gezang; dichtmaat: ladrang. ') (No. 107, p. 135.)

doepi soeltan Padjang sasampoening lalis

loentah sarma

ing 3
)
poetra dèn-asrèni 3

)

ngadeg dipati nama soesoenan Padjang

ja sarmané soeltan Mataram poeri

ia talah

ing Tjerebon maksih aweting *)

doeroeng ngalih-alih kang nama negara

doepi poetranè 5
) kandjeng soesoehan Djati

ingkang nama

ratoe Ajoe rangda saking

soeltan Demak kerama ming wong agoeng sabrang

kang olili warisan gamelan soekati

saking Demak

inggih ratoe Ajoe goesti

doepi kerama wong sabrang ingkang anama

ratoe bagoes Faceh kang aralié poetih

tjarem kerama

mios poetranipoen isteri

ing nama ratoe Nawati-rarasa 6
)

doepi agoeng pinakeramakaken maring

ingkang poetra

pangéran Pasaréan ing

64 -kang nama pangéran dipati Pakoengdja

inggih dipati ingkang séda 7
) Kamoening

noeli ika

1) Behalve de eindklank van den eersten regel, en de lengte van den tweeden repel, die zes

lettergrepen zou moeten tellen, ook voor ladrang' (= mas koemambang -

». is de maat veeleer regel-

matig poetjoeng.

2) No. 107 : ingkang.

3) No. 107 :
— istrèni.

4) No. 107: awit.

5) No. 107: poetriné.

6) No. 107: Wanawati raras.

7) No. 107 lasclit in: ing.
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mios poetranipoen malih

kang narua pangéran agoeng Pakoeng radja

ora lawas soenan goenoeng Djati lalis 8

kang negara

pangéran agoeng kang tampi

djoemeneng panembahan ratoe Pakoengdja

kang olih kerania poetri Padjang kang nami 9

ratoe emas

sa-Padjang ika djenenging

wadon ajoe toer bisa maring apria

malah ika panembahan ratoe lami 10

anèng Padjang

nembelas tab.oen toemoeli

mantoek maring Tjerebon noeli apoepoetra

nama pangéran adipati Pakoengwati 11

3
) kober tembé momoio sigra amlesat

maring Banten èsmoené Banten kang dingin 12

gadanarira

ngadeg soeltan karikin

noeli Tjerebon 2
) ngadeg soeltan anèng woentat

jata masdjid agoeng sampoen ingadèni 13

waloejakaken 3
)

kangadi woes djinis

moeng momoio dèn-gawé dadi apapak 4
)

mapan ika sakarsané soenan Kali 14

ora iwang

sesemon 5
) woes ora lantjip

panembahan ratoe andèrèk ing karsa

1) Hier zijn in No. 36 twee regels weggevallen. No. 107 vult aldus aan:

Pakoeng wati

ora lawas masdjid agoeng kobar enz.

masdjid agoeng Pakoeng wati

kobar .... enz.

2) In No. 107 ontbreken de derde regel en de eerste twee woorden van den vierden regel.

3) No. 107: dèn-waloeja

-kaken kaug enz.

4) No. 107: anapak.

5) No, 107 : sesemoné.
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tan lawas panernbahan ratoe kawingkis 15

dèn-perih séba

ing Mataram 2
) woes ngastoeti 3

)

miwah panernbahan Banten pon mengkana

mila panernbahan Banten angandjali 16

kerananira 3
)

aningali soenan Kali

salinggihé ana ing balad 4
) Metaram

pada-pada bareng soenan Kali lalis 17

jata sedya

Banten ika amanèni

kadoegï késah hadji aminta ridha

saking soeltan Mekah sampoen dèn-idzini 18

jèn ngadega 5
)

soeltan ing Banten negari

sarawoehé hadji noeli ngadeg soeltan

jata soeltan Metaram tan anglilani 19

noesa Djawa

65 dèn-adegi soeltan kakalih

malah perang Banten kalawan Metaram

pinten-pinten laminé ingkang adjoerit 20

tan nana kang

angalahi salah G
) sidji

soeltan Metaram amèt seraja weianda

mila dèn-rega-rega 7
) welanda sidji 21

jèn matia

soeltan Mataram aperang 8
)

patoekoené welanda sidji kang pedjah

1; No. 107: ngastoeni.

2) No. 107 veelal: Metaram.

3) No. 107: karana soenan.

4) No. 107 : bala.

5) No. 107 : maclega.

6) No. 107 : sada.

7) No. 107: dèn-réga-réga, zonder: mila.

8) No. 107 ten rechte: apanng.
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sèwoe réjal regané kang koelit poetih 22

parandénira *)

soeltan Metaram nedoeni 3
)

pinten-pinten reregan kang dipoen-étang

datan lanii toemoeli aria panjapih 23

ja welanda

djinderal Piuter reboet 3
) kang nami

bagoes kertané bisa anjapih perang

31e Gezang; dichtmaat: dandang goela. (No. 107, p. 141).

basadjané wongagoeng welandi

ming soeltan Banten atoer pitanggi *)

toean soeltan soesoekeré

manira ingkang nanggoeng 5

)

ming 6
) manira aneda boemi

kang dadi milik ingwang 7
)

soepaja 8
) toemoewoeh

sedenga enggo 9
)
gawé oemali

lan sasadya koela dagang anèng 10
) Djawi

adjana kang njangketra n
)

soté mengko jèn sampoen sajakti(h)

soeltan Metaram woes kahalpoeka

ing manali loeloes longsoré

soeltan Banten amoewoes •

ia talab isoen njoekani

ing sakarepanira

kang semono ikoe

sok oega dadia ardja

1) No. 107 : parantosira.

2) No. 107: nedani.

3) No. 107: Piter boet.

4) No. 107: pitengfïah.

5) No. 107: anagoeng.

6) No. 107: moeng.
7) No. 107: kang wang.
8) No. 107: soepajané.

9) No. 107: sedeng nganggo.
10) No. 107: dagang-dagang nèng.
11) No. 107: njangkreta.
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loentali latnpah wong agoeng welanda maring

Metarani abesadja

ing radja Metaram den abedami

soemandi toewan agoeng perbéa

larni tan ana peraghaté a

)

pon woes sami jèn kétoeng

lan aciling negara sidji

aloekta 2
) sih ja éndab

ing Banten angratoe

moeng kang 3
)

pesti kapoendoetan

66 poenapa babé kang saroepa oepeti

naban tahoen toer ésak

ana déné inffkang walangr galih

ing bok wong Banten wani djabela

lewib saking lelekeré

wong welanda kang nanggoeng

mangka soeltan Metaram ririh

ngandika soemembadan

ja talali katèngsoen

anoeroet sakertanira

lali wong Banten kon metoe patoegoer djalmi

saben tahoen wong saserahan 4
)

silih ganti kang pinangka dadi

oepetiné maring seri 5
) Metaram

lakoe bok ora semono

baja tan idep isoen

wong agoeng welanda nanggolii

sarta sila atoeran

sawoesing kadyèkoe

ing sakèhé toeloengingwang

ing salami-laminé angréwang djoerit

mengko jèn sampoen karta

1) No. 107: pevag'até.

2) No. 107: aioekan.

3) No. 107: kapasti.

4) No. 107: sasra.

5) No. 107; sira'.
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kaoela neda kewasa ing boemi 6

kang sabèstoe dadi milik kaoela

sepala soepaja kanggo

ap-awé oemah anioen^

sahambaning loemping sawidji

lan adjana njangkreta

ing padagangisoen l
)

soeltan Metaram seinbada

wong agoeng welanda ming Banten woes dadi

kartané rijapih perang

wong Banten doemoeloer anjahosi 7

patoegoeran wong sèwoe uring Metaram

kang pinangka bedaminé

djénderal mindah aloenggoeh

ing boemi Djaketra kang dèn-perib 2
)

terang lan ratoe djawa

ing salakoenipoen

anggelar-gelar padagang

poetra Djaketra akèh 3
) njelawadi

amoesoeh ming welanda

poetra Djaketra toeroené dingin 8

radja Lahoetan ika kadoega

perang lan welanda mangké

bedah Djaketra ikoe

déning *) welanda dèng 5
) poengloe tabi

marmané ingaranan

Batawi 6
) ikoe

67 nenggib ing taboen welanda

sèwoe nem-atoes sapoeloeh ika kawit

-tanira ana djénderal

1) No. 107: gagatisoen.

2) No. 107:-parih.

3) No. 107 lascht in: kang.

4) No. 107: dèng.

5) No. 107: dèn.

6) No. 1907 lascht in : meka.

Verhandelingen.
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ing noesa Djawa ja ika noeli 9

sjecli Joesoef ana ing desa Karang

anjelawadi anané

maring welanda kadoeg •

dadi perang ika kang dadi

pamoekira welanda

aran Martinoe

asarja lawan wong sabrang

radja Bima radja Goea malah dadi

sjecli Joesoef ika mérad

pan Martinoe djaja ing adjoerit 10

anaina ika kapitan Karang

doepi negara Tjereboné

maksili sésébanipoen

-1

) Metaram tan kangkat wani 2
)

panembaban ratoe sirna

kaganti ing poetoe

djoemeneng malih panembaban

doek aséba 3
) Metaram ika lalis

sinarèng Girilaja

32e Gezang; dicht naat : sinom. (No. 107, p. 147.)

poetra Tjerebon kali(b) djoega

maksi(b) ana ing Metawis

noeli ana titabira

soeltan Ban ten metoek dadi

poetra Tjerebon sekali(b)

ingadeo-aken san£ ratoe

dèn-asri namanja soeltan

ia Banten kang ngoewati

dalab poetra Tjerebon tan wani mantoeka

maring Tjerebon kerananira

adjrib ming Metaram badji

1) No. 107 : ming.

2) No, 10? : adi.

3) NO. 107 lascht ini ing.
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mangka soeltan Banten minta(h)

maring djénderal kang doemadi

andel-andeling adjrih ]

)

mangka rékané satoelioe

welanda binaktanan

kapitan Karang kang nami

derapon toemindih ing Tjerebon nagara

angraksa saloenggoeliira 3

soeltan ing Tjerebon sekali(h)

amoeng soeltan keda(h) moelat

ing sakareping welandi

adjana sangkeret kardi

ing sadagang-dagangipoen 2
)

ingkang aran welanda

lah ikoe kawité dadi

ana welanda anèng Tjerebon negara

soeltan sakalih woes natab 4

kasepoehan miwab malih

kanoman sagelarira

68 ing Tjerebon asilapoeri 3
)

ora lawas toemoeli

bedahing Metaram ikoe

kena *) dèng Kartasoera

lab adi B

)
pedjabing pinatji 6

)

sésébané sagelar-gelar rira 7
)

ing Tjerebon lagi sekala 8
)

5

pangéran arja malih

negara ing katjerebonan

ing Kertoesoera 9
) doek dadi

1) No. 107 : djoerit.

2) No. 107 : ing soedagang agengipoen.

3) De tweede, derde en vierde regel ontbreken in No. 107.

4) No. 107 zonder: kena.

5) No. 107 : dadi.

6) No. 107: pandji.

7) No. 107 : -nja.

8) No. 107 ; segala.

9) No. 107: kartasoera.
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soeltan nanging tan lami

beda(h) malih ika datoe

Kertasoera dénira

kang linggih ing Sala dadi

ratoe djawa mengko ing sagelarira

doepi ing Tjerebon sekala x
)

6

pon maksih awèt alinggih

2
) momolo astana wis

tiba remoek lah ing rikoe

pernistaning 3
) Lemali abang

doek dingin 4
) ngila-hilani

ing wong anom amoeng adarma 5
) loemampah

tan lami noeli konggaban 7

Tjerebon 6
) Parasman noeli

tan lami malih konggaban

Inggres anitili negari

kabanané doemadi

ratoe agama peroetoel

sami dèn 7
) tjoemponana

ing sagelarira oerip

Banten Tjerebon Jogja Sala woes kabawah

doepi tetélanira 8

saking tetkalaning kawit

ing Tjerebon anama soeltan

ing kanoman soeltan goesti

ingkang nama Badroe'ddïn

noeli ika kang toemoeroen 8
)

ing poetra ingkang nama

soeltan anom Hadhiroe'ddïn

noeli toemedak ing poetra ingkang anama

1) No. 107 : seg-ala.

2) No. 36 komt hier twee regels te kort, No. 107 vult aldus aan

:

..... alinsffili

maka witing rengka
woes ing te<lak sanga dadi

momolo enz.

3) No. 107: partoestauing.

4) No. 107 /onder: dingin.

5) No. 107: darmané.

6) No. 107 : lascht in : déning.

7) No. 107 /onder: dèn.

8) No, 107: noeli toemedak ikoe.
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soeltan 'Alimoe'ddïn nedak

malih maring ingkang nami

soeltan Chairoe'ddïn mengkana

toemedak soeltan kanff nami

djeng soeltan Imamoe'ddïn

toemoeli tedak poenikoe

soeltan anom kang nama

djeng Moehainmad Qamaroe'ddïn

ja ikoe oengkaraning peradja kanoman

doepi anèng kasepoehan 10

kawit-kawitané dadi

ana djoemeneng soeltan

69 ikoe djeng Aboe'lmakarnn

toemoeli tedak maring

soeltan Djamaloe'ddïn ikoe

tedak ning soeltan nama

djeng Moehammad Zainoe'ddïn

noeli tedak maring soeltan ingkang nama

Tadjoe'lasiqïn Moehammad 11

Zainoe'ddïn toemedak malih

soeltan (^afijoe'ddln ingkang

masjhoer soeltan Batang hadji

kaganti ingkang raji

soeltan moeda djenengipoen

Hasanoe'ddïn toemedak

soeltan malih ingkanff nami

Moehammad Djoharoe'ddïn namaning besar

33e Gezang; dichtmaat: kinanti. (No. 107, p. 152.)

noeli ganti ming sedoeloer

soeltan sepoeh ingkang nami

Moehammad Sjamsoe'ddin néka -1

)

oengkara kasepoehan seri

doepi soeltan panembahan

moeng teloe tedak nitihi

1) No. 107: iki.
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dingin panembahan agoeng

ia panembalian goesti

kang sadjadjar witing soeltan

noeli kapindo kang nami

panembahan To perlaja

kaping teloe -1

) maning nami

panembahan noeli oewoes

doepi soeltan katjerebonan awit

saking ingkang nama pangéran

Arja Tjerebon asiwi

djeug soeltan Merta widjaja

kaganti déning kang raji

soeltan Adiwidjaja ikoe 2
)

kang 3
) toemoeli ika kaganti

déning kang mantoe anama

soeltan Aboe hawat 4
) noeli

ora nana loentanira

doepi ing Banten negari

ingkang kawit-kawitipoen

kandjeng soeltan Aboe'lmafachir

Mahmoed 'Abdoe'lqadïr nama

djeng soeltan agoeng Kanari

noeli kaganti ing poetra

kang nama Aboe'lma'ali

Ahmad kandjeng soeltan agoeng

Kartajasa noeli ganti

sing 5
) kang poetra ingkang nama

Aboe'lfatah ingkang nami

soeltan agoeng Tirtajasa

ia ikoe kang ngasrèni 6
)

1) No. 107 : teloehé.

2) No. 107: agoeng'-

3) No. 107 zonder: kang.

4) No. 107 : Ilajoeh.

5) No. 107 : miiiii'.

G) No. 107 : ngistrcni.
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soeltan Tjerebon pon ja ikoe 7

kang toeloeug bawah narpati

noeli ganti ming kang poetra

soeltan 'Abdoe'lqahar noeli

70 ganti poetra ingkang 2
) nania

djeng soeltan Zaina'l'abidïn

noeli ganti maring soenoe 8

djeng soeltan Zaina'l'arifïn

noeli ganti maring poetra

djeng soeltan Zaina'l'asjiqïn

noeli ganti maring poetra

kandjeng soeltan 'Alïjoe'ddïn

toemoeli gempar nagri agoeng 9

ing Banten tan ana 3
) badji

doepi soeltan anèng Demak

poetra Palèmbang doek dingin

mantoené ki Arjang damar

sampoening
'

ó
) Talang ingkang nami

pati Tjina acalipoen , 10

kabias ngoelati wali

doemadi maring Palèmbang

mababara sakti lewih

sartané 4
) Arjang damar

sampoen Talang ngadeg hadji

maring Djawa sébabipoen 11

lagi zaman Madjapahit

noeli pinaringan garwa(li)

déning ratoe Madjapahit

pon ja poetra ingkang acal

saking Tjina doek garbini

rong woelan anoeli sinoeng 12

ming ratoe Palèmbang dadi

1) No. 107 zonder: ingkang.

2) No. 107 zonder: tan ana.

3) No. 107: sampoe.

4) Dr. Brand es geeft als variant: sasirnané, welke bevestigd wordt door den tekst van No. 107.
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babar mios raden Patah

soeltan Demak kanff roenrihiu
• o

ujata titisé nalèndra

Madjapahit mila maris

maris adadi sang ratoe

noeli ganti maring siwi

soeltan Sabars ]
) lor tan lawas

toemedak maring kang raji

soeltan Tereng-gana rnengkana
• co o

soeltan 3
) ing Padjang amaris

amaris dadi sang ratoe

sabab rembes Madjapahit

dingin lagi éjangira

maringi negara Bali

doek mogol ming Madjalengka

kalakon negara Bali

noengkoel kadi doek roemoeboen

noeli pinaringan poetri

sang dèwi Andajaningrat

poepoetra 3
) ki ageng Pengging

Pengging *) ika poepoetra

lanang aran djaka Tingkir

ja ika kaliananipoen

djaka Tingkir ngadeg badji

ing Padjang djoemeneng soeltan

anjelang Demak narpati

tan lami malih kaselang

déning 5
) sénapati Metawis

13

14

15

16

34e Gezang; dichtmaat: asmaradana (wong kédanan).

(No. 107, p. 156.)

marmané ki Sénapati

anjelang ing karadjahan

1) No. 107 ten rechte: Sabrang.

2) No. 107 zonder: soeltan.

3) No. 107: poetra.

4) No. 107 : nenggé.

5) No. 107: dèng1

.
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karana ikoe terahé

ratoe Madjapabit oega

poetra ingkang kasingsal

Bonggan kamadjawan ]

) ikoe

soesoepan ing alas-alas

mias poetranira nanii

Pamanahan apoepoetra

Sénapati ngalagané

ikoe kang djoemeneng nata

nama soeltan Metaram

kaganti ing poetranipoen

soeltan Mataram kang séda

ing Kamoening ika noeli

toemedak ing poetranira

soeltan Metaram kang saré

ing Karapjak noeli nedak

ing poetrané doemadya

soesoenan ing Tegal aroem

pon inggih soeltan Metaram

toemoeli kang njelang mangkin

soeltan anèng Kertasoera

marmané njelang kaperabon

pon toenggil terabing nata

Madjapahit kang ningsal

maring pasisiran kidoel

ia ikoe ingkang nama

Boejoet Banjoe biroe noeli

poepoetra ki Maben 2) deria

toemoeli malih poetrané

kang nama ki Toja kembang

noeli ika poepoetra

raden Djené ja ikoe

kang dadi ratoe agama

1) No. 107: Bamla kadjawan.

2) No. 107 : Menjan-



138

soeltan Kertasoera nami 6

tatapi ora lawas

moeli kareboet roeroelié

déning toeroening Metaram

saking soenan Mangkoerat

djoemeneng ing Sala agoeng

soeltan angrata l
) agama

lami-lami ika malih 7

dadi roro mapan pada

sakaro warginé déwèk

ing Ngajogja dadinira

soeltan sarja welanda

dadiné ardja toemoewoeh

soeltan roro ing rat Djawa

inggili wong agoeng welandi 8

ingkang kerta perigelira

ing perkara doenja lire

welanda andjaloek oepah

saking soeltan Ngajogja

rolas negara poenikoe

oepah-oepahing angrata

sing 2
) Sala mekaten oegi 9

ika oeroet pasisiré 3
)

kageming welanda kabèli

72 awit negara Belangbangan

doegi ming Kaberebesan

lami-lamining toemoewoeb

ratoe Djawa toemarima

ora angasta 4
) negari 10

ming tarima dinoelaugan

dabar sami-saminé 5

)

1) No. 107 : angerèh.

2) No. 107 : saking.

3) No. 107 : pasisiran.

4) No. 107 : angastoe.

5) No. 107 : salami-lammé.
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welanda ingkang anjelang

karadjahaning djawa

kerana ing koenauipoen

ana poetri Padjadjaran

ingkang ora pajoe laki 11

kerana metoe geni moentab

saking seri pawadonané

doepi dèn-dol ming welanda

dèn-toekoe ika lawan

djinising bedil teteloe

poetri woes binakta njabrang

dèn-tambani ning a
) Koempeni 1*2

waras geni tan medal

dadi isteri kena kanggo

saparanti anak-anak

koemanak ika dadya

welanda kang sami oenggoel

milanipoen djénderal djawa

alinggili anèng Batawi 13

sabab Batawi poenika

wilajat Pedjadjaran rèb 2
)

3
) koenané poetri ika

acal waris Pakoean

marmané doemadi oengcroelDo

gèné njelang noesa Djawa

lamoen* 4
') djénderal alinggib 14

ing negara wétan kaja

mangsa seraana oenggoelé

rèbing doedoe warisira

moenggoeh Allab ta'ala

aparing ilharn ing machloeq

atas ing sawarisira

1) No. 107 : dèng.

2) No. 107 : ne.

3) No. 107 : rèh.

4) No. 107 : ta.
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35e Gezang; dichtmaat: pangkoer. (No. 107, p. 100).

lan malili raarmané soenan

2
) angratoe ing Tjerebon negari

karanané ingkang iboe

acal sing Padjadjaran

lan Tjerebon ikoe tjantilan sahèstoe

wilajating Padjadjaran

soenan Djati ika maris

sawarising dzawi'larbam

mila soenan Djati arnbek pawèstri

enggèné angratoe ikoe

ora babar angganal

tansah aningid anggerba 2
) lakoe

doegi soeméréné pisan

astana dèn-kikib-kikib

jèn ta linggi(h)a ing 'Arab

soenan Djati jaktiné angganali

73 sabab angrèh d(z)awi'lfoeröëdh

olia pon waskita

ora samar ing sagelar-gelaripoen

wali Tjerebon kalintang

apiké angliliwati

mila awèt karatonira

Tjerebon ika doeroeng angalib-alib

karana 8
) ing apikipoen

soenan Djati tetkala

ngadeg ratoe boten pati-pati poeroen

angratoe ing noesa Djawa

karsané kalajan idzin

(n)ingkang para nabioe'llah

mila sowau maring Béta'lmoeqdis

doek arsalié ngadek ratoe

1) No. 107 : Djati.

2) No. 107: anggerba gerta.

3) No. 107 zonder: karana.
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ja hikoe kang pinalar

kadadian mabarangkang x
) apik ikoe

doemadi kanggoné lawas

mengkana 'adating thahir

doepi kang tan ingapikan G

gelis bodol mengkana 'adat thahir

adja talah salah tanggoeh

marmané iboenira

soenan Djati késah njabrang kerananipoen

iboené sang rara Satang

wong Singapoera negari 2
)

kang aran Soejang kerantjang 7

gi poenika winihira soenan Djati

miosaken sekawan soenoe

ikoe Tjakra boeana

lan radja Léwana lawan malihipoen

kang nama radja Sengara

lan rara Satang sang dèwi

rara Satang doewé bagdja 8

laki sang ratoe anahing Bani'sra'il

miosaken poetra djaloe

soenan Djati poerba

doek zaman kali angsal sèwoe teloeng-atoes

tapi ana poendjoelira

wowoloe tahoen njepeti

doek rawoehé soesoenan

angedjawa babading zaman kali

sèwoe teloeng-atoes tahoen

lan teloeng-poeloeh papat

doepi kala babar panembahan ratoe

babad zaman kalinira

sèwoe teloeng-atoes warsi

1) No. 107 zonder: mabarangkang.

2) Hiermede eindigt de tekst in No. 107.
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poendjoel sangangdasa sanga . 10

tetkala winangoen astana giring

Semboeng zaman kalinipoen

74 sèwoè talioen kalawan

patangatoes doepi tetkala winangoen

masdjid agoeng Tjerebon babad

zaman kaliné winarni

sèwoe patangatoes sanga 11

doepi kala soemèrèn soenan Djati

babading zaman poenikoe

sèwoe talioen kalawan

patangatoes poendjoelipoen woloelikoer

doek kobar masdjid besar

anèng Pakoengwati

babad zaman kalinira 12

sèwoe patangatoes taboen lan malib

poendjoelipoen pitoengpoeloeh

sidji doepi tetkala

soemalabé kandjeng panembahan ratoe

limangatoes tigangdasa

sasanga doeking waris

36e Gezang; dichtmaat: midjil.

doepi tetkala soemalah hadji

panembaban katong

kang sinaré Girilaja mangké

babad zaman doek sèwoe warsi

limang atoes malib

poendjoel woloeng poeloeh

lilima doepi tetkala ngasri

soeltan Tjerebon karo

soeltan sepoeh soeltan anorn mangké

sarawoebé sing Banten dadi

soeltan sepoeb lagi

babad zamanipoen
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sèwoe nem atoes djedjegé doepi 3

rawoehé bala wong

welanda kapten Karang djenengé

tetkala babad zaman kali

sèwoe tahoen nialih

nem atoes rong taboen

pareng ika ngisterènané dadi 4

kandjeng soeltan anom

olih rong tahoen noeli boeraké

koeta Tjerebon ikoe kerananéki

para goesti sami

tan ngartos ing oewoes

tjara malajoe pan dèrèng ngarti 5

doemadi sosonggon

75 gawé toernenggoerig wong Tjina arané

Arja Tjelèk dèn-pertjajani

ing sagoegaté paranti ngéka toetoer

rérékan gawé apa atasing (3

toemenggoeng kang rapot

kalawan welanda bedaminé

koeta Tjerebon dèn-doli

dèng Arja Tjelèk maring

welanda kanff toekoe'ö

welanda ora njana jèn sangli

marmaning karaton

ora sanggan-singgoen patoekoené

toer ta Arja Tjelèk ugatoeri

atoer niing djeng goesti

jèn koeta dèn-samboet

arsa dèn-gawé bèntèng mapani

moesoehé sang katong

sekali andoeloerané

milané koeta Tjerebon dadi

binoebrak lastari

bèntèng kang winangoen
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paragating bèntèng doek kinardi 9

babad kali mangko

sèwoe nem-atoes teloelas mangki

doepi boeraking koeta nenggi(b)

wahoené doek olib

babad sèwoe tahoen

nem-atoes papat doepi pèling 10

wawangoenan Tjerebon

Soenja ragi ika doek paragaté

babad zaman kali doek olib

sèwoe lawan malih

nem-atoes lan poendjoel

sawidak nenem lab iki 11

pèling wigjaning Tjerebon

tjaroenaning oengkara sakèbé

zaman kali ikoe pidoeni

bing zaman kang batjitji

ikoe zaman soekoe

ning boemi roro ingkang kari

zaman kali ikoe.

^-j)^\i Ac) <x_l]^

Asmaradana poepoehna.

sim koering hatoer pépéling

ka sakoer noe mararatja

oelah tonggoj lagoe baé

sarëng oelah tjëtjëloekan

karana ijen wawatjan

tjarita noe leuwih aloes

njaritakeun Walioe'llah

karana goesti Jang Widi

hanteu pisan ngaridha'an

kanoe sok borak-borak teh

balikan ijen wawatjan

hasilna kabina-bina

mangsana wali bërhimpoen

sadajana moepakatan
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VOORWOORD.

Einde 1910 kreeg ik van Zijne Excellentie den Commandant van het

Leger, den Luitenant-Generaal Gr. C. E. van Daalen, de opdracht een tocht

van uit Long Iram naar het Apo Kajan gebied, dienende om c. q. kracht

bij te zetten aan de te treffen maatregelen in zake eene bestuursvestiging in

die streek, voor te bereiden en te leiden.

Voorts werd mij opgedragen om, nadat het bestuur in het Apo Kajan

gebied zou zijn ingesteld, verkenningen te verrichten in het Poedjoengan-

en Boven Bahau gebied, en in de Tidoengsche Landen tot aan de grenzen van

Britsch Noord Borneo.

Bij het doen van deze verkenningen zou ik eene dekking medekrijgen

van één groep (+ 20 bajonetten), mij toe te zenden van uit Long Iram.

Tengevolge van hoog water kon deze groep niet 26 Maart, zooals bepaald was,

doch eerst 19 April 1911 vertrekken en was ik zoodoende — steeds uitkijkende

naar de groep — genoodzaakt ongeveer een maand in den kampong Lëka

Kïdau, bewoond door den Kënja stam Oema Bëm, door te brengen.

Levende onder en met dat sympathieke volk, voelde ik spoedig de

begeerte opkomen, om met hun taal nader kennis te maken. Geholpen door een

Toerï Dajak, afkomstig van de Boven Kapoeas, die eenige jaren onder de

Kënja's geleefd had en nu als tolk optrad, en door de kinderen, die mij op

mijne wandelingen vergezelden en mij dan de namen der boomen, voorwerpen

enz. noemden, gelukte het mij bijgaande woordenlijst samen te stellen.

Het geheel kan niet op volledigheid bogen, daarvoor was mijn verblijf'

onder de Kënja Dajaks te kort, doch ik hoop, dat zij, die geroepen worden

om den grooteii stam der in Centraal Borneo wonende Kënja Dajaks onder een

krachtig rechtvaardig bestuur te brengen, het een en ander in de woordenlijst

zullen vinden, dat hun van nut kan zijn.

Evenals alle hoofdstammen in Borneo, heeft elk onderdeel der Kënja

Dajaks zijn eigen dialect. In de woordenlijst is het dialect gevolgd van de

Oema Bëm ; met de kennis hiervan kan men zich echter bij alle Kënja Dajaks,

zoowel in Nederlandsch Borneo als in Serawak, verstaanbaar maken. Alleen

op ons gebied telt de Kënja stam reeds + 25.000 leden.

Verhandelingen Bat. Gen. LTX, 3o st, 1



Uitspraak der klinkers.

a uit- te spreken als a in praten

a
i)

a
?!

hak.

e ,, e >1
jongen

e ee ?1 veel.

è

i

e

i
)1

gek.

kip.

ï ie
))

zien.

ó ))
wonen.

ö 11 hok.

Eindigt een woord op an, dan wordt de uitspraak van de a bijna die

van ë, dus Apó Kajan klinkt ongeveer als Apó Kajën, de n daarbij eenigszins

aanhoudende.



Nederlandsch-Kënja Dajaksche woordenlijst.

aaien, moesah

aamborstig, boeèd lasat

aamechtig, lamak lan

aan hem, mënga ïja

tot aan (tot daar), abi kina

aan mijne zijde, jang akè kïnï

aan elkaar, masa toó

aan stukken, bësèh

bovenaan, këmbó

onderaan, kënda

buitenaan, kaoesèh oh

aan den grond zitten, pëndaug

aan iets blijven haken, pëndaug
J

aan bourd gaan (in de prauw gaan),

kalatn aloet

aanaarden, këloeoeng

aanbakken, sïoe toetoeng

aanbaksel, dong

aanbehooren, anoendjï

aanbeteren, tïgatah këdïoet

aanbetrouwen, mangïnah

aanbevelen, djagajah

aanbieden, namaiköh

aanblaffen, mangan

aanblazen, poet

aanbouwen, oejan

aanbranden, sïoe toetoeng

aanbrandsel, dèng

aanbreken (dagen), tading dëmah

aandachtig, kënan

aandeel, toelat

aandoen (leed), oejan njarah

aandoen (kleederen), oen

aandoen (een plaats), pëdjakah

aandragen, inggïn

aandrang (dringend verzoek), njat oe-

ngoenah

aandrukken, moeat moeat

aanduiden, noedjo

aanduiden (helder maken), oejan dëmah

aandurven, makang lawan

aanfokken, poedlp

aangaan (een koop), mëlï

aangaan (huwelijk), pëkïban

aangaan (opspelen), bïkah

aangedaan (bedroefd), sakït tawei

aangenaam, tïga

aangezicht, slloeng

aangorden (zwaard), oen (soeah)

aangrenzend, sadah

aangroeien, bïjoe bïjoe

aanhalen, pesek apoe

aanhechten, tèpïtah, mëtoek

aanhitsen, soek

aanhooren, kënan

aanhouden (niet ophouden), njat lölö

aankijken, naat toeah

aankleeden, oen oen ïnoe ïnoe

aankondigen, këtïrah koemah

aanleeren, badah

aanleg (aard), tïsin

aanleggen (mikken), noedjo

aanleggen (vuur), nah

aanlonken, mëngïap

aanloop (toeloopt, poemoeng

aanmerkelijk (grooter), soeèh (lan bï-

joe èh)

aanmeten noekat

aanminnelijk, tïga

aanmoedigen, tèloe



aannemem (afnemen), allah

aannemen (voor waar), mangïnah

aanpakken (grijpen), man

aanpassen, mënësak

aanplanten, moelah

aanpnnten, njahït

aanraken, man

aanrijgen, mënjoelöh

aanroepen, mëugin

aanscherpen (slijpen), mënap

aansluipen, pëkëdjëp

aanspoelen, inggln loepak

aanstaan (aardigvinden), oebah

aanstaan (van een deur), pëbëngah

aanstampen, mësali

aanstoffen, mepah

aanstonds, djaki

aanstooten, pëtoen

aantrekkelijk, tïga

aantrekken (kleederen), oen

aanvaarden, allah

aanvallig, tïga

aanvallen, pëlapah

aanvang, nading

aanvaren, pëtoesoet

aanvegen, mepah

aanvraag (verzoek), oebanjat

aanvullen, tèpït

aanwas, bïjoe

aanwas water (bandjir), soengei bïjoe

aanwijzen noedjö

aanzetten (knoop), oèjan

aanzetten (mes), menap

aanzienlijk, bïjoe

aanzitten, adoeng

gewone grijze aap, koejat

aap niet korte staart, doek

wan wan aap, klabèt,

roode aaj), asèh, maram

aapmensch (orang oetan), koejang

neus-aap, bëkëroh

zwarte aap, boej

aapachtig, baan koejat

aar (rijst-) oelöh (padei)

aardappel (óbï), bïakah

aarde, tanah

aardig, tïga

aardolie, njak gat

aardrijk, tanah moeug

aardstamper, loeh tanah

aars, pan

aarzelen, kawa kawa

aas oepat

abnis, salah

ach, adöh, adï, oejai

acht (telwoord), aja

achteloos (zorgeloos), bïjaki -padoelï oen

achter, ka lïkoet

achterblijven, mëlak

achterhalen, allah jah

achterhoofd, lïkoet oeloe

achterover, sedatah

achterste, pan

achtersteven (plankje aan den ach-

terkant der prauW), oekan

achterwand, jajoeng

achting, mawang

acht maal (keer), aja lïwèh

adem, lasat

ademen, memisat

afbakenen, oejan tëlanah

afbranden, toetocng

afbreken, mëngasin

afdak, lepan



afdalen, poenöh

afdaiumeu, oejan pang

afdeelen, pëtoelat

afdeinzen, pëlïwat

afdingen, tawau

afdrijven (in de rivier), saóh

afdruk, oeban

afduwen, njoekang

afgeschrikt, takoet

afgezant, soek

afgrijpen, leniëutjoet

afhalen, allah

afhalen (aftstroopen), manït

afhandelen, bëtöh

afkeer, sëgoet

afknippen, moetoen, ngësetïng

afkoelen, oejan sïngïin

afkoken, pësak

afkomst, poeoen

afkondigen, kloeoeng

afkorten, oejan boeèd

aflikken, ngïlah

aflossen, soewah

afmaaien, metah

. afmaken, oejan mëoh

afmatten, oejan lëköh

afmeten, noekat

afnemen, man

afpelllen, ngaloewaug

afplukken, mënoegat

afreizen, tèh nah

afronden, oejan ngèlööng

afrukken, mënat

afscheid (nemen), (oejan) tabèh

afscheuren, mërït

afschieten, manah

afschillen, pata nlta

afschuimen, loepoet

afsluiten, këp

afsnijden, moetoen

afspraak, djandjl

afstammeling, poehoe

afstand, ang

afstelen, mëngalau

afstroopeu, manït

afval, laah

afvaren, saoh

afwasschen, möwèh

afwegen, pëkatï

afweren, mëka

afzakken (rivier), saèh

afzenden, pëkatoe

afzonderlijk, sa sa

akker, oemah

al (reeds), lëpak

alarm, ajau

aldaar, kina

aldus, mëkïna

aleer, ading

alhier, kïnï

alle, moencr moeng ïnoe ïuoe

alledaaofsch. moetoen^ tau

alleen, tëngan

alleen (slechts), loeh

allerlei, raasam masam

alsmede, pëtoegoeng

alsof, beau

altijd, sënsën sanaa

alvorens, mantading

alweder, tépalaah

alzoo, mëkïna

ananas, kadjoe oedjan (kajoe oedjan)

ananas vezel, tèh kadjoe oedjan

ander, tëngan



anderhalf, saloehoeng sabëloeah

anders, tëngan dakïna

angel (bij), oetïn (lajoek)

angel (hengel), pësï

angst, takoet

antwoorden, mïpah

arbeid, gajang

arbeiden, pagajang

arbeidzaam, magèh

arèn-palm, poeoen Iman

arm (lichaamsdeel), oedjöh

arm (behoeftig), djaat

armband (metaal), leko

armband (ivoren), lëko (kësoen)

armband (van zwartgemaakte vezel)

(rotan), bëlat ïman (oewei)

arts, toewan döktön

asch, ajoe

avond, taoep

B
baai (wollen stof), kapan lasó

baadje (kleedingstak), sapei

baard, boeloe pah

baardtangetje, sëp

baden, ëndöh

badplaats, oeban ëndöh

bagage, ïnoe ïnoe

bakaarde (roode-), tanah toehan

bakken (braden), mënganga

bakpan, koedèn

balcon (om rijst te drogen), kadjöh

bal (schaamdeel man), loeöng tïlöh

baldadig, djaat

balk (verticaal geplaatste), kasau

balk (horizontaal liggende), lading

balling (mensch weggegooid naar het

land over zee), këlónan idapat koh

tanah dïpatl

ballustrade (verticaal geplaatste plan-

ken langs de voorgalerij), sëndèh

bamboe (zie „ koker"), boeloh

bamboespruit (rëmboeng), soeak (tlloh)

boeloh

banaan (zie verder „pisang"), pëtï

band (touw), talèh

bandelier (koppel), bëlawït

bang, takoet

bank (in de kamer), tëgan

bank ^in de voorgalerij), pagëu oesih

bank (buiten om bij het rusten de

rijstmandeu op te zetten), tsoen

baren (een kind), nganak

barmhartig, lësau

barst, barsten, pëtèh

bast (klapper-), kloet (-njèh)

basta, mëkïnanah

beangst, takoet

beantwoorden, mïpah

beboeten, boetang

bedaard, lemah tawahl

bedachtzaam, djaga djaga

bedanken, allahtah

bedaren, tïga tawei

bedeesd, saèh

bedekken, kap

bederf, moeboek

bedienen, pëtoelat

bedingen, djandjT

bedoeling, oeba

bedreigen, pëtakoetlah

bedremmeld, saèh

bedreven, mëndjam

bedriegen, nsfakal

bedroeven, oejan sakit tawei

bedwelmd, sakit oelnewï

beëedigen, poedöh



B
beek, long

beeld, oedöh

been (gebeente), toelang

been (lichaamsdeel), takët

beer (waterkeering), pang

beer (tam varken), bëlangéhan

beer (honigbeer), boewang

beest, tëpoen

beetje, kedïjoet

begaafd, mëndjam

begeerig, nawan

begeleiden, bajah

begieten, mënatah

begin, ading

beginnen, nading

begluren, nïkïlèh

begraafplaats, kalèh, tanah mööh

begraven, mënanam

begrijpelijk, dëmali

begrijpen, tïsin

begroeten, oejan tabèh

begrooten, pëlamanah

behagen, oebah

bebalve (dit woord blijft onvertaald)

behandelen, mantïrah

behartigen, djaga tïga tïga

beheeren, oejan nah

behendig, tadjën

behoedmiddel (talisman), djïmat

behoedzaam, mënawei mënawei

behoefte (kleine) doen, mënjlngït

behoefte (groote) doen, lepin

behoeven, ajèn

beide, toewah

bek (snavel), pah

bek (dier) pah

bekend, tïsin

bekijken, naat

bekken (gong), tawak, anggöng

beklimmen, moekat

beknorren, blkah

bekoorlijk, tïga

bekorten, oejan boeèd

bekwaam, mëndjam

belang, goena

beleefd, tïsin adat

belein, akan

belhamel, bajah

beloeren, nïkïlèh

beloonen, mïpah

beminnen, bïn bïn

bemorsen, laboh

benadeelen, oejan loegï

benaming, ngadan

benauwd, hïlat lasat

bende, loöng

beneden, kenda

benemen, allah

benemen (het leven), lamatè

benevens, ngan

bepaald, tënaug, lanah

bepaling, soek

beplanten, moelah

beprikken (tatoueeren), mëntïk

beraad, mënawei

beraadslagen, sëmpëkat

beraden, tawei

bereid, mëöh

bereids, lepak

bereidwillig oebana

bereiken, allah tah

berekenen, mënawei

berg, moedoeng

bergen (opbergen), pëdëmoen
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B
bericht dëngah

beroemd, tïsin möng möng

berooven, naban

beschaafd, tïsin adat

beschaamd, saèh

beschadigen, bësèh

beschroomd, saèh

beslissen, moetoen

besluit, soek

bespieden, nlkïlèh

bespotten, oejan boeling

bestellen, soek

beste maat (vriend), sëbïla maing

bestraffen, poekoem

besturen, oenah

betalen, bajan

betamelijk, sëndang

betel (sirih), oedoeh sïpah

beteldoos, saau; kïran oedoeh sïpah

betelnoot, gaat

beter, tïga lan

beu, njarah

beurtelings, pëkësoeah soeah

bevallen, nganak

bevallig tïga

bevangen, maboek

bevel, bevelen, soek

beven, pëlihoen

bevestigen, mëngapoet

bevolking, moeng lëpö ïnï

bevorens, ading

bevreesd, takoet

bewaken, djaga

bezadigd, lëmah tawahï

bezeeren, sïoeh sakit

bezem, pah

bezeten, boeling

B
bezigen, oen

bezijden, sambesih

bezoeken, naat

bezwijmen, lamah

bibberen, pëlïhoen

big (tam varken), anak boeïn

big (wild varken), anak baboej

bij (nabij), njang

bij (honigbij), lajoek

bij (zonder angel), oewït tïtoej

bijaldien, ëmboek

bij — doen, pït

bijl, asèh

bijna, njang

bijten, maat

bijziende, naat njang

bijzonder, lèbi

binden, mëtjèt

binnen in, ka alëm

bitter, paèh

blaasroer, kelëpoet

blad, daun

blaffen, noekoekoeng

blazen, poet

blauw, nahoem

blijde, tïga lan tawei

blijven, mëlak

blik (metaal), pérak

bliksem, kïlat

bliksemen, bëkïlat

blind, boeta

blinken, laugah

bloed, dah

bloedA^erwant, sanganak

bloedzuiger, atak

bloedzweer, toekóh

bloot, oegèh



B
bluffen, palöh

bode, soek

bodem (van een mand, korf , abet

boek, soerat

boete, mënoewaug

boezem, Itèk

bok, kiiding lakl

boom, poeoen

boombast, koen kajoe

boombast (geslagen), taloen

boombast bereid voor kleedingstu le-

ken), balah)

boomen (een prauw met stokken voort-

duwen), mesoek teken

boon, bërtak

boord (van een prauw), lembïngab

boos, mëngendjab

boot (prauw), aloet

bord, kïoet

borrelen, letah

borst, Itèk

borstdoek (smal), kaloemah

borstdoek (breed), sëllndoet

bosch, poeloeng

boscb met liebt opgaand hout, poe-

loeng djëkau

bosch met zware boomen, poeloeng

ëmpah

bosch stokken met gedroogde bladeren

er om heen, in den grond gestoken,

schuilplaats voor de booze geesten,

ïböng palang

bos stokken met houtkrallen er aan

en voorzien van een punt of wel

aan het boven uiteinde gespleten,

in den grond gestoken en waarop

als offers voor de geesten kuikens

en biggen worden vastgeprikt of

B
eieren worden gelegd, atëp

bot (been), toelang

bot (stomp), kasan

bouwland (ladang), oemah

boven, koesoen

bovenaan, këmbö

bovenbeen, soeoeng

bovenlanden, tanah kadajah

braadpan, koedèn

braadspit, töh

braaf, tïga

braden, menganga

braken, noetah

brand, toetoeng

brandhout, kajoe apoej

breed, bërang

brengen, inggïn

brief, soerat

brij, boelit

bril, këlïngei niata

broeien (broeden), mëkap

broek, sëloeen

broodvrucht, këmbé

brug, djait

buik, batak

buikpijn, sakit batak

buiten (— aan), kaoesèh (— oh)

bukken, nganoeoep

buks, bënïn

buskruit, óbat benm

C
cassave, oebl kajoe

cassave-blad, toeng oebï kajoe

castreeren, nïloh

cent, sèn

cigaar, loeköh

citroen, boengan kïpih

citroenkruid, bauwing
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D
daar (richting), kina

daar (omdat), sabïn

daarna, sëlöh

daarom (om deze reden), sabïn ïnï

dadelijk, djakèh

dak, sapau

dakpan (sïrap), këpang

dakbedekking van bladeren, sïp

dam, pang

damp (rook), sap

dansen, kandjët

dapper, makang

darm, koewah

dat (aanw. voorn.), ïna

dat (betr. voorn.), jah

dekken, kap

deksel, kap

deuntje, téalong

deur, paman

deurknop, tïsï paman

deze, Inï

dichtdoen, mëkëp

die (aanw. voorn.), ïna

die (betr. voorn.), jah

dief, ïdah pëngëlau

diep, dalem

dier, tëpoen

dij, soeng

dik, kapan

dissel, bëlïoeng

dit, ïnï

djamboe, sïmöh

djeroek (zie bij citroen, mandarijn

en sinaasappel)

doch (maar) [blijft onvertaald]

dochter, anak lëtöh

doek, apèh

D
doerian, dïjan

. dokter, toean döktön

dol, boeling

donder, dau langit

donker, mëndam

dons, boeloe

dood, maté

dooden, lëmatè

doodkist, loengoen

doodshoofd, oeloe

doof, dëngan

dooier, tïloh jah balah (^= ei dat

rood is)

dooreenmengen, pèmöng

doorn, soeak

doorslikken, njïlöh

doorsnijden, moetoen

doorsplijten, mësèh

doos, kïran

doove, doeloeh jah dëngan (— mensch

die doof is)

dop, boewang

doppen, mëkah

dor, mëgang

dorp, lëpó

dorst, moeang

dozijn, doewa soeèh poelöh (= twaalf)

draad, këlawei

draad (van pandanblad), lëmbah

draagband, èh

draagplankje (om kinderen te dragen),

bënïng

draaien, ngasïng

dragen (op den rug), bah

drank, mïsap

drankje, taban

dreigen, pëtakoetïah
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D
drie, tëloe

drie maal (keer), tëloe lïwèh

driftig, mëngëndjah

drinken, mïsap

droefheid, sakit tawei

dronkaard, doeloeh jah maboek (=

man die dronken is)

droog, pahang

droogen (in de zon), ngëtau

droom, toepèh

droppel, druppel, mëntèh

duidelijk, dëmah

duif (woud —), pegëm

duif (tortel —), lëpoe tau

duif (tamine — ), arak

duiken (onder water), lëmësèt

duim, oedjoh toeah

duister, mëndam

duizend, sa lïboe

dun, ngïpèli

dus, pëkïnï

duur (prijs), mahan

duwen (een mensch), ngoendöng

duwen (een prauw), moekang

dwingen, moenan

E
echtbreken, pëtat

echtgenoot, lakï

echtgenoote, lëtöh

echtscheiden, pëtat

eclips, aboen

eed, poedöh

eekhoren (klapperrot\ tëlèh

eekhoren (groote — met grijze staart),

pënjamöh

eelt, betoean

een, sa

eer, lambah

eer bewijzen, ngïlambah

eerder, ading

eereteeken, këtoeen (= ster)

eergisteren, tau sa

eerst, ading

effen, koeah

effenen, pëkoeah

ei, tïloh

eiland, boesang

eindigen, oejan mëöh

elk persoon, poetoeng oesah

elleboog, sïkoe

en, ngan

enkel, boekoe

ergens, këmbï këmbï

erts, keloeh

erwt, loeang

eten, oeman

etter, lanah

even, soekoeng

eveneens, koeah tah

evenveel, koeah kadoeah

F
fakkel, poedau

fakkelstandaard, amïn poedau

familie, sanganak

fazant, batoeloek; koeé

feest, mamat

feil, (misslag), salah

feilen, oen salah

fier, maing

fijn, tëml

fistel, toeköh

flambouw, poedau

flauw (zwak), lëmah

flauwhartig, takoet
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flesch (van glas), boekoen

flesch (van gevlochten rotan), këdan

flikkeren, bakïlat

flink, maing

fluisteren, pïsoe sëlem

fluit, këdïrèh J.

fluiten (met de mond), ngëbëlèh

fluitje (kinder-), këdëpïp

fokken, poedïp

fonkelen, bakïlat

foppen, lërnalöh

fout, salah

fraai, tïga .
•

franje (aan kralengordel), taboe bëtëng

fruit, boewah

fuik, woeboeh atoek

Q
gaan, masat , ;ii

gaan (naar beneden-), poenöh

gaan (naar boven-), poekat

gaar, entjak

gapen, noeap

garen, këlawei

garnaal, oedang

gast, abïh , ,

gat, lóbang

gauw, ngëlaré, tadjën

gebit, jïpën

gebrek, laoeh

gebruik, adat

gebruikelijk, baan

gebruiken, oen

gedaan (afgeloopen), moeöli

gedenken, mënawei

geel, koenïng

geenszins, tëngan

geest (afgod), soemangat

Q
geeuwen, noeap

gehemelte, tëngak

geit, kading toeah

gek, boeling

gelaat, sïloeng

gelasten, soek

geld, oewang

geleden (voorbij), madjan

geliefde, mënawei

gelijk (effen, vlak), koeah

gelijk maken, oejan koeah

gelijktijdig, möng-möng

gelooven, tïnah

geluid, pësïoe

gelukken, lëpak

gemakkelijk, mëlèh

gemeen (vuil), djaat

genade, lësau

geneesmiddel, taban

genoegen, poengngoebah

geoorloofd, sëndang

gerecht (spijs', poengoeman

gereed, lëpaknah

gereedschap, këlajan

gering (klein), ïjoet

gerust (stil), ngëlïnèh

geschenk, njanah

gestreng, maing

getah (zie bij „gom"), poeloet

geurig, baau

gevaar, ngamak

geven, nah

gevest, saöp

geweer, bënïn

gewennen, malèh

gewis, lanah

gewoon, malèh
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G
gewoonte, adat

gezamenlijk, pomöng

gezicht (gelaat), siloeng

gezond, tïga

gezwel, boekoe

gids, noedjo djanan

gierig, 'tëngët

gierst, jelei

gift (geschenk), njanah

gift (vergift), saloh

gij, ïkö

gillen, naau

ginds, kina

gisteren, njapré

glad (glibberig), lanjah

glad (slijkerig), tangöng

glas (stofnaam), kelïngei

glijden, pëbèh

gluren, nïkïlèh

goed, tïga

goedhartig, tïga saèh

goedkoop, mëlei

golf, këloepak

gom, poeloet

gom (roode — , Ie kwaliteit), tïpei dïan

gom (roode — , 2e kwaliteit), oedjoep

gom (witte-), tan

gong, anggóng

gonzen, nahang

gooien, mësau

gordel (kralen gordel voor vrouwen),

bëtëng

gordel (voor de mandau), bëlawït

gorgelen, noeboerak

goud, mat

graag (gewild), oebah toeah

graat, toelang atoek

verschillende

grassoorten,

G
grabbelen, poenan

graf, salong

gras, oedoeh

oedoeh taï

— sengkajoe

— llsï

— pïng

— aloh

— lasan

— djëloepang

— loeh

— ïsoe mèh

-— njoeng apoet

— njoeng paèb

graven, mëkët

grazen, noegët

grens, anoen ïloe

grijpen, dakëp

grijs, poetih

gril (kuur), paloh

grind, naha

groen, lënahoem

groenten, toeng lëkeis

groeten, pesabëp

grof, membat

grommen, ngahang

grond, tanah

groot, bïjoe

grootmoeder, tëpoen lëtöh

grootvader, tëpoen lakï

grot, lósang oelèh

guitaar (tweesnarig), sambèh

gul, tïga saèh

gulden, lipïa

gulzig, njïlaré dakëp dakëp

guur, sïngïm
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H
haag, merahën

haak (aan een stok), kawït

haak (aan een kapstok), ëndang

haak (visch —), pësï

haan, ïjap aoeng

haar (van een dier), boeloe

haar (van een mensch, zie bij „baard"

en „knevel"), poek, boeloe

haard, padau

haarkam, kïoen

hagedis (aard — ), tjëkëèk

hagedis (huis —), klïap

hakken, mëtah

hakmes (mandau), toeah

halen, allah

half (een —), bëloeah

halen (rijst —), oelöh (— padei)

hals, batök

halssnoer, oelëng

halt, ngëtah

halveeren, pëtoelat doewa

hamer, toekoer

hand, ënggam

handelaar, padagang

haudelen, pebelï

handig, mëndjam

handpalm, lalat oedjöh

hangen, nëloeh

happen, lëmaat

hard (gestreng), maing

hard (— regenen), kasah (oedjan —

)

hars, poedau

hart, atei

hartevriend, sëbTla lanï

hartig (van smaak), mèh

haten, sïgoet

hebben (bezitten), oenah (ènèh)

H
hechten (aan elkaar — ), metoek

heer, toewan, toewën

heesch, pahoe, barèh

heet, panah

heft (gevest), saöp

heg, heining, mërahën

helder (licht), dëmah

helpen, pëpöh

hem, ïja, dah

hemel, langit

hen (kip), ïjpap toeah

hen (pers. voorn.), Idah ïna; ija

moengtah

hengel, pöh pësï

hengelen, mësï

herkennen, nedanak

hert, pajau

hertenhoorn, oewang pajau

herwaarts, klnï

heup, toeïng

heusch, lalantah

heuvel, moedoeng ïjoet

hiel, toemit

hier, hierheen, kïnï

hierom (om deze reden), sabïn ïnï

hij, ïja

hijgen, lamah

hikken, serëkah

hinde (ree), pajau toeah

hinken, djoengdjï

hoe, koembïn

hoed, saoeug

hoef, sïloe

hoesten, mïkët

hoeveel, koeda

hok, lïwang

Holland, lëpó blada



15

H
Hollander, ïdah blada

hollen, rnëngasah

hond, asoe

honderd, matöh

honger, laoe

honig, tëlang lajoek

honigbij, lajoek

honigraat, laah

hoofd (lichaamsdeel), oeloe

hoofd (stam —), paren bïjoe

hoofd (dorps —), paren ïjoet

hoofdband, tapoeng

hoofdband (rouw — van boomschors),

tapoeng apèh

hoofddoek, kasapök

hoofdgeld, poepoe

hoofdhaar, poek

hoofdpijn, sakit oeloe

hoog, embau

hoogland, tanah ëmbau

hooren, kënahan

hoozen, mësau

hopen, mangïnah

hout, kajoe

houtskool (wordt vervaardigd uit

„ kajoe dat"), llsëng

houtvlot, akït

huid, anït

huig (zie bij „tong"), djelah ïjoet

huilen, nangè

huis, lëpó, lepoe

huisraad, këlajan

hun, Tja moeng tak

huppelen, nëpëtjau

hurken, adoeng sëbelang

hut (afdak), lëpau

hut (huisje op palen; nachtverblijf

H
voor ongehuwden bij de Lëpó Moot

en Lëpó, Ké) lombóng

huwen, pëkïban

I

ieder, moetoeng

ijverig, magèh

ijzer, oeton

ik, akè

immer, adjan adjan

in, kadalam

inderdaad, lalan

indien, ëmboek

indoopen, mëtin

ingewanden, tanahï

inhoud, kedalëm

innemend, tïga

intusschen, pëkenah

ivoor, takin

J

a, aha, ah

jaar, oeman

„agen, rnëngasah

jaloersch, ngëmbau

ammer, mawa

as, sapei

euken, gaten

jokken, palau

jong (van dieren), anak

ong, mëngoet

ongen, anak lakï

juist, lan

K .

kaaiman, baja

kaal, lëmadjït

kaak, serangan

kakelen, nëkoerak

kakkerlak, lïpa
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K
kalebas, oeroeng

kalk, këpoe

kalm, lëmabtawahï

kalotje, soengkö

kam, kïoeri

kamer, amïn

kamers (alle kamers te zamen in een

huis), lamïn

kameraad, sebïla

kammen, ngïoen

kampong, lëpó

kapel (vlinder), katabalï

kapot, bësèb

kat, sièng

keel, lóbang batok

keer (maal), lïwèh

keeren, poepa

keffen, ngëkèk

kei, batoe, batöb

këmïrï, köri

kennen (iemand — ), nëdanak

kenteeken, tëlanab

kerbof, kalèli, tanah moob

këtèlla (cassave), oebï kajoe

keuken (kookplaats), atang

kieken, anak ïjap

kiel (kleedingstuk), sapei kïpoet

kiel (van een prauw), sada

kies, jïpëa pënja

kieuw, pïpï

kijken, naat

kikvorseb (water»—), oewang koep

kikvorscb (boom — ), saei

kil (koud), sïngïm

kin, dj aab

kind, anak

kip, ïjap

K
kist, pëtï

kittelen, ïrëug, mëngïtën

klaar (gereed), lëpaknab

klaar (belder), dëmab

kladï, loeèb, oepa

klap, nëbèp

klapper (zie bij „kokosnoot"), njöh

klauw, oedjöh

kleeden, oen

kleedje (sarong), taab

klein, ïjoet

kleinkind, soe

klem (ziekte), këdjing

klemmen, tëkëplt

kleur, masem

kleven, lëkat

klimmen, lëmakat

klincr, bain<?

kloek (vermetel), makang

kloppen (scbors), marang

kloven, mësèb

kluwen, bïnoe

knaap, anak lakï

knagen, mërït

knakken, moetoen
.

knarsen, nëkarit

knellen, tëkëplt

knevel, boeloe pab

knie, lëp

knielen, soen lëp

knijpen, lëngën

knijptang, atïp tënèb, këtïp

knikken, mëngoeat

knippen, ngësëtïng

knoflook, oedoeb bawaug

knoop, sabït

knoopsgat, lóbang sabït
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K
knorren, mëngang

koe (wilde — ), sïau

koel, sïngïm

koenlr, kale-sïau

koffer, pëtl

kogel, pöngëlöh

koken (water — ), mana

koken (vleesch, enz. — ), pësak

koker (in 't algemeen), boean

koker (naalden — ), boean (—lob)

koker ^bamboe— , bergplaats voor bet

drink— en kookwater), soeng

koker (bamboe— , bestemd om de

restanten van bet eten in te doen),

bëngah

koker (van gevlochten rotan; berg-

plaats voor de „samït", een mat

uit „sang" bladeren vervaardigd,

dienende voor bescherming tegen

regen en als dakbedekking), soengap

kokosnoot, njöh

kokosolie, lau

kolf (van een geweer), soeah panah

kom, kloet

komen, abï

komkommer, tïmoen

kooi, oeban soeïh

kooi (kegelv. — ), boean ïjap

kooi (cylinderv. — ), boeboet ïjap

koopen, mëlèh

koord, talèh

koorts, sakit dadëm

kop (hoofd), oeloe

kop (drink —), kloet

koper, djangin

koperdraad, këlamëng

koppel (gordel), bëlawït

Verhandelingen Bat. Gen. LIX, 3o st.

PI
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K
korrel, loöng

kort, boeèd

kortelings, mading

koud, sïngïm

kraag, batök sapei

kraal (van glas of aardewerk), ïno

kraal (van stukjes zwart gemaakt riet),

sëlapoet

krabben, gëmmajau

kramp, maing sïn

krank, sakit

krankzinnig, boeling

kreek, laloet

krekel, tïlïng

kreng, patei

kreupel, këdja

kriebelen, mëngïtën

krijgen, allah

krokodil, baja

krom, kïlang

kroton (plant), oehoeng

kruipen, ngamang

kuiken, anak ïjap

kuil, lóbang

kuit (been), bëtèh

kuit (van visch), tïloh atoek

kunnen, ïsoe

kussen (zoenen), raïndoek

kuur (gril), paloh

kwaad (boos), mëngëndjah

kwaad (slecht), djaat

kwast (verf — ), oeban ngaloeng

L
laag (gemeen), djaat

laag (niet hoog), lëka

laat, lëbèh

laboe, tïmoen, tegen
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lachen, pëtawa

ladder, san

laf, takoet

land, tanah

lang, dadoe

langsèp (vracht), langësët

langzaam, keno kënö

lans, njatap

lans (spring — ), blatïk

lasschen, pëtoek

last (vracht), bah

last (moeite), toesah

last (bevel), soek

lastig, toesah

leder, anït

ledig, këlangan

leeftijd, oedïp

leenen, moedjam

leeren, badah

leggen (eieren — ), oebangï tïlöh

leggen (neer — ), pëdoemoen

leguaan, bïawak, parang

lek, toedö

lekker (van smaak), mèh

lel (oor — ), daan tëlïngah

lemmet, baing

lemmet, hoofd van het — , oetï baing

lemmet-pant, oedjap baing

lemmet-rug, pauwlng baing

lemmet-sneede, njait baing

lenden, llkoet

lendendoek, abët

lengte, dadoelan

lenig, lëmah

leunen, njendèh

leven, levend, oedïp

lever, atei

lichaam, oesa

licht (helder), dëmah

licht (niet zwaar), njèban

lichten (bliksemen), bëkïlat

lidteeken, oelat

lied, tlalong

lied (godsdienstig —), dajoeng

lief, tïga

lief hebben, bïn bïn

liegen, palau

liggen, mëkan

lijk, këlónau mate

linker, kabïng

links !), dab kabïng

linnen, apèh

lip, sadëpah

loensch, ngalanang

lood, maha

loopen, masat

los, losgaan, lëpoh

lubben, nïlöh

lucifer, tsoelö

luchtgat (in het dak), patiwang

lui, lëkóh

luis, koetoe

M
maag, oesoek

maal (keer), lïwèh

maan, boelan

maand, boelan

maansverduistering, aboen boelan

maas, lóbang

mager, mèh

1) Voor de windstreken heeft de Kenja Dajak geen namen; hij spreekt alleen van links en rechts,

als hij een richting wil aanduiden.
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M
mais, jëlei baba

mak, malei

maken, oejan

makker, sëbïla

maleier, ïdab aio

man, lakl

mand (draag — , van boven en aan

een der opstaaiide zijden open tot

opname van de vracbten), kïbah

mand (cylindervormig, bamboestokjes

met tusschenruimten, onderling ver-

bonden door rotan ; bet gebeel —
bij vervoer, van rijst — van binnen

bekleed met bladeren), boeboet

mand (cylindervormig, bet gebeel ge-

vormd uit stukken boomscbors),

toebang padei

mand (uit rotan dichtgevloebten rijst-

mand), Ingen

mand (uit dunne gespleten rotan los

gevlocbten mand, aan de boven-

zijde dicht te schuiven door mid-

del van een touw, dient voor reis-

mand), belanjat

mangga, tëkórang

mank, këdja

mantel (krijgs — ), bësoenoeng

martavaau, tadjöh

masker, oedö

mat (van rotan), taing

mat (van palmblad), samït

mat (van pandanblad), pat daah

mat (in een prauw), këlasa

medelijden, lësau

medicijn, taban

meisje, anak lëtöh

melaatsch, sakit bij ei

M
melk, soesoeh

mengen, pakëlat, pömöng

menig, kadoe kadoe

menigmaal, kadoe lïwèh

mensch, këlónan, doeloeh. ïdah

merk (teekeu), tëlanah

merk (spoor), oeban

mes (in de mandau scheede), llang

meshecht, saoep ïlang

mesje (rijst — ), ïlang adjau

mes (sikkelvormig grasmes), bloeoeng

met, ngan

meten, noekat

miauwen, mënoejau

middag, boeloeah tau

mier, sanam

mier (witte — ), anei

mier (vliegende — ), ïjang

mijn (pers. vnw.), akè

mikken, noedjo

misgeboorte, anak mëngoet

misschien, tahïn

mist, aboen

modder, taloeng

moeder, oewèh

moeder (schoon — ), toeanbèh

moedervlek, taïh-tau

moedig, makang

moeilijk, toesah

moeras, bawang

moeten,- atëk

mond, moedjoen

monding, long

mooi, tiga

moorden, lëmatè

morgen, nëmbam

morsen, laböh
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M
mos, boetoeh

motregen, ïmoet oedjan

mouw, kïpoet sapei

muis, bëlabau

muis (rossige — ), bëlabau boesang

muis (spring —), bëlabau djarm

muis (de kleinste soort), belabau asïn

muskiet, djamoek

muts (krijgs —), beloekö

muurkastje (voor de krijgsmantels),

amln bësoenoeng

N
naaien, njapït

naaimandje, saauh

naakt, oegèb

naald, löh

naam, ngadan

naar (voorz.), ka

nabij, njang

nacbt, taoep

nadat, mööli

nadeel, loegï

nageboorte, halah

nagel, siloe

nagenoeg, njang

nangka, badoek

nat, basah

nauw, sïlët

navel, poesët

Nederland, lëpó blada

Nederlander, ïdah blada

neef, panganak lakï

neen, taoen ; naoen

neen (geenszins), tëngan

negen, plan

negentien, plan soeèh poelöh

negentig, pïan poelöli

N
nek, ablt

nest, sala

net (schip —), ikëp

net (werp —), djalah

neus, endoeng

neushoornvogel, tëboen

nevel, aboen

nicht, panganak lëtöh

niemand, naoen Inoe ïnoe

nier, loöng

niet, naoen

niets, naoen ïnoe ïnoe

nieuw, mading

nieuwsgierig, óbah naat

niezen, tsïmbën

nijdig, boesèh, mëngëndjah

nijptang, këtïp

nog, laah

nog niet, naoen loepa

nu, dak ïnï

nut, toeböh

O
o!, aah

óbï, bïakah

och !, adöh, adï, oejai

ochtend, ëmbambam

oerbosch, j^oeloeng ëmpah

oever, sadah

oksel, endah ïtèk

olie, njak

olifantstand, kësoen

omarmen, njakapoe

omdat, sabïn, möh

omdraaien, jioepah

omhakken, toebang

omheining, mërahën

omhelzen, njakapoe
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sioeh djaat

O
omhoog, koesoen

omlaag, kënda

omslaan (prauw), ngoeoep

omwinding (van koperdraad), oelat

omwinding (van rotan), kapoet

onder, kënda

onderbeen (kuit), bëtèh

onder weg, ka boeloeh ah djanan

ondiep, nïbau

onbeschaafd, ^j

onbeschoft,
J>

tapah tabarah

onfatsoenlijk, J

ongeluk,
|

onheil,
j

onlangs, réh

onmiddellijk, djakèh

onrijp, matah

ons, amèh

ontevreden, sakit tawah

ontmoeten, pësoek

ontrouw, mabab

ontvangen (krijgen), allah

ontvreemden, mëngëlau

ontwaken, tagah

onverwachts, bëlëkah

onverwijld, djakèh

onweder, dan langit

oog, mata

oogenblikkelijk, djakèh

ooghaar, boeloe mata

ooglid, anït mata

oogsten (rijst — ), madjau padei

ook, tètah

oom, amei ëmbèh

oor, tëllngah

oorknop, bëlïp

oorlog, bawah

O
oorring, bëlauoeng

oorsprong, tading

op (boven — ), këmbö

op (ter plaatse van), dalau

opbergen, pëdëmoen

opdat, mëleinoe

open, openen, moeap

opening, lóbang

opgeruimd, pëkèh

ophangen, mengatoeng

opheffen
,.., ,

/ mënffgaianff
oplichten

f

oö J °

oprapen, allah

oprecht, tënëng

oprispen, mëkek

opstaan, bëtèh

opstapelen, pëmboen

opvaren, mëtik

opvolgen (nakomen), bajah

opvolgen (vervangen), soeah

opzettelijk, pööng

opzwellen, baah

oud, kaja

ouderdom, oedïp

overgeven (braken), noetah

overkant, lawat, dlpah

overkoken, loepoet

overlijden, maté

overstrooming, lëpah

overzijde, lawat

P
paadje (voetpad), djanan ïjoet

paal, soekah

paar, oen

pagaai, besei

pagaaien, mësei

palm (van de hand), lalët oedjöh
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pan (braad — ), koedèn

pan (dak-, sïrap), kepang

pandanblad, daah

pantalon, sëloeën

panter, koelèh

pap, boelit

papaja, boewah dong, madjan

papier, kertas

parkiet, ïkïng

pees, oeat-

pellen (vrucht — ), ngaloewang

pen (stekelvarken — ), boeloe (—kë-

toeng)

peper (spaansche — ), sëbèh

pëté, pëtah

petroleum, njak gat

piek, njatap

piepen (van een vogel), mëngösïp

pier, latï

pijl, angan

pijlengift, saloh

pijlverzwaring (een stukje veer aan

het uiteinde van de pijl gestoken

om haar in de. goede richting te

verschillende

plsangsoorten,

houden na het wegblazen), ïping

pijn, sakit

pijnlijk, sakit

pin (in de oorgaten), hambai

pin (in het mam lelijk schaamdeel),

adjah boetoh

pïnang, gat

pink, oedjöh [king

pisang, pëtï

1

pëtï bajah

verschillende

<

— bangan

plsangsoorten, — boesang doemit
" — lèndjau

p
— këlassï

— sëm

— bëp

— padei

— boekoeng

pit, loewang

plagen, këmbanoeh

plan hebben, taweiï

plank, asöh

plank (rustende op de planken onder

de rijstscJiuur en zoodanig bewerkt

[uitgehold] dat de muizen niet bij

de rijst kunnen komen), galeng

planten, moelah

pluim (van veeren op de zonnehoed),

kïrip soeïh

pluim (van rotandraadjes op de zonne-

hoed, waaraan de veeren verbon-

den worden), oekëk

plat (niet gebogen), nïbau

plotseling, bëlëkah

plukken, mënoegat

poes, sièng

poetsen, moeèh

pokziekte, sakit këlapït

pols, ëngëm

poot (van een dier), takët

praten (redeneeren), pësïoe (petïrah)

prauw, aloet

prijs, bëlïjah

prikken, noedjak

proeven (eten — ), nesak

proviand, ngoejoh

pruim (tabaks —), soegï

pruim (sïrïh — ), sïpah

puist, pahah

punt (ijzeren — aan een stok), tëgïng
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R
raak, pesïoeh

raam (luehtgat), paawang

raan (vreemd), mëèh tawei

raden, koen tawei

rak (voor de gesnelde doodshoofden)

bënajan

raken, pësïoeh

ramboetan, bëlïtï

rangschikken, oejan

rauw, matah

ravijn, abak

razen, bikah

razend, lam maboek

rechter, taoeh

rechts *), dah taoeh

rechtuit, pëndjau

ree (hinde), pajau toeah

reeds, lëpak

regelen, oejan

regen, oedjan

regenboog, hiliwah

regenen, oen oedjan

regenscherm (een huif van palmbla-

deren, waarin hoofd en bovenlichaan

opgenomen worden), tlloeng sang

(sang is het palmblad, waaruit de

regenscherm wordt vervaardigd)

reishoed, saoeng

reismand, bëlanjat

reisvoorraad, ngoejöh

reuk (geur), baau

rhinoceros, tëmdoh

rhinoceroshoorn, oewang tëmdoh

rhinocerosvogel, teboen

rib, toelang tëgang

rieken, madëk

R
riem (roeispaan), bësei

riet, èhèh, ahèh

rietpluim, boeah èhèh

rijgen, njoeloh

rijk, kadoe ïnoe ïnoe

rijksdaalder, lïgït

rijp, sak

rijst (in den bolster met steel), padei

mading

rijst (in den bolster zonder steel), padei

rijst (gepofte jonge — ), oebëk

rijst (ontbolsterd), baha

rijst (gekookt), kanan

rijst (kleef — ), oebak

rijstbol (van aardewerk), koedèn tanah

rijstmesje, ïlang adjau

rijstoogsten, madjau padei

rijstpap, boelit kanan

rijstschuur, lëpó boeng

rijststampblok, lësoeng

rijststampblok (klein — voor gebruik

in de kamer), këbang

rijststampen, mësah

rijststampen, loeh

rijstveld (droog), oemah

rijstveld' (nat), pakoeng

rijstvogeltje, oepït

rijstwan, tapan

rijstzak, baan baba

rillen, ngïlïgah

rimpel, anang

ring (vinger —), anggö

rivier, soengei

roeien, mësei

roeispaan, bësei

roepen, mëngïn

1) Zie noot bij „links".
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R
roer (blaas —), këlëpoet

roeren, moelek

roest, sapoek

roet, anöh

romp, boetoen oesa

rond, bëlööng

rood, bala

rook, sap

rooken (sigaar —), ngëloekoh

roosteren, pëladang

rooven, poenan

rotan (rotting), oewei

rotanpunten, oeboet

rug (van het lichaam), lïkoet

rugbedekking (vel of matje), këlawah

ruggegraat, toelang lïkoet

ruiken, baau

ruilen, pësalioe

rups, oelët

rustbank, tëgan

ruw, latah

ruzie, kadoe dan

sago, boeloeng

samen, pamoeng

sap, tëlang

saroeng (groote —), tip

saroeng (kleine), taah

schaamdeel (m.), boetöh

schaamdeel (v.), mah

schaar (knip — ),
gësëtïng

schade, loegï

schaduw, lïngei

scheede (mandau — ), soeah

scheede (van het mesje behoorende

bij de mandau), boereng

scheede (hoofd van de scheede aan

de scherpzijde open), pah soeah

scheede (ingang vau de — ), lóbang

soeah

scheef, nëkadjah

scheel (— zien), ngalanang

scheenbeen, loeloet

schelp (zee —), soelau

schepnet, ïkëp

scheren, lëmadjïp

scherp (bijv. n.), njaat

scheuren, mërït

schieten (met 't geweer), mënïn

schieten (met 't blaasroer, njëpoet

schil (zachte —), koellt

schil (barde bast), kloet

schild, këlëmbït

schildpad, këlëp

schip, kapan

schitteren, ngïdlrëp

schoon, tïga

schoonbroeder (— zuster), sabei

schoonzoon (— dochter), anak aoeng

schoonvader, toean bèh

schoonmoeder, tïnan bèh

schoppen, nëpadjan

schor, barèh

schors, koelït kajoe

schortdoek, abet

schouder, lïïp

schreien, nangè

schrift, soerat

schrikbeeld (beelden om de hooze

geesten uit den kampong te hou

den), bëlawïng

schrikken, këtjët

schrikpaal (paal niet houtkrullen om
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de booze geesten af te schrikken),

kramen

schub, kïng

schuit (prauw), aloet

schuiven (voort — ), mënat

schuld, oetang

schuld (misslag), salah

schurft, kip

schuier (rijst —), lepó (— boeug)

sëréh, belanglah

sidderen, ngïlïgah

sigaar, loekoh

sinaasappel, boengau mèh

sïrap, kepang

sïrïh (zie bij „betel"), oedoeh sïpah

sïrïhpruimeu, ngïpah

slaaf, oela

slaan, mëtah

slaapbank, tegan

slagtand, jïpën

slak (met huisje), bëlalèh

slang, njlpah

slapen, loendoh

slecht, djaat

slechts, toewah

slepen, menat

slèndang (smal), kaloemah

slèndang (breed), sëllndoet

sleutel, koesï

slib, toenjang

slijk, taloeng

slijm, mëkèk

slijpen, mënap

slijpsteen, tëmipan

slikken, njïloh

slim, mëndjam

slot, koesï

sluipen, pëkëdjëp

sluiten, mëkëp

sluitknoop (van den mandaugordel,

sïgëp soeah

sluitstok (voor afsluiting van de deur),

alët

smaak, leng

smeden, tëlanan

smelten, tannjoh

smerig, manöh

snavel, pah

snel, tadjën

snijden, moetoen

snoer (kralen •— ), oelëng

snor, boeloe pah

snolken, kërëët

snot, pènau

spees, njatap

spiegel, këlïngei,

spin, tëlawah

spijs, poengoeman

splijten, mësèh

splinter, temen

spoedig, tadjën

spoor (merk), oeban

spoor (van een haan), sakah

spreken, pësïoe, pëtïrah

springen, noekoedjang

springen (barsten), pëtèh

spuwen ^op Europeesche wijze), një-

moelah

spuwen (sissend tusschen de tanden

door), lëmoerah

staart, ïkoh

staart (van een vogel), tërgah

staf (wandelstok), tëkën

stam (boom — ), man
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stam (volks —), oema

stamhoofd, paren

stampblok, lèsoeng

stampen (rijst— ; suikerriet— ; boom-

bast— ), mësah

stamper, loeb

stank, boetoeng

stapelen (op —), pëmboen

staren, sëmënëng naat

steeds, adjan

steen, batoe batöli

steen (in die- . ,,
batoe

•

renliehaam),

toetoek

bangët

këlassi
83 §

co

steenpuist, toeköh

stekel (doorn), soeak

stekelvarken (zie „pen"), këtoeng,

bëkïah

stelen, mëngalau

stellig, lanah

stem, dau

stempel, tjap

ster, këtoeën

strik, moeat

sterven, mate

stevig, maing

stiefkind, anak amoeng

stier (wilde — ), sïau

stil, linèh

stinken, boetoeng

stoelgang, lëpïn

stok (wandel —), tëkën

stom (dom), naoen tïsin

stom (spraakgebrek), amang

stomp (bot), kasan

stookplaats, atang

stoomboot, kapan apoej

stout, djaat

straf, oekoem

straffen, poekoem

straks, ënoep

strijdmantel, bësoenoeng

strijdmuts, beloekö

strik (voor vogels), bïoeh

stront, taïh

stroo, oedoeh padei

stroomafwaarts, nglllr

stroomopwaarts, mëtïk

stroomversnelling, kïham

struikgewas, poeloeng djëkau

stuk, bësèli

sturen (zenden), katoe

suiker, goela

suikerriet, tëpoe
r

tëpoe manoek

— sëpït

— bala

— lïtèh

— sèm

— salengverscliillende

soorten van \ — alang njau

suikerriet — lëpó djalan

— apoej

— koebau

— doek

— dëng

^— ëmboen

sussen, pësaloli

T
taai, sëpït

taal, dahöh

tabak, djaköh

tabaksasch, ajoe loeköli

tabaksdoos, kïran djaköh
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tabakspruim, soegï

tachtig, aja poeloh

tak (van een boom), daan

tak (van een rivier), long

takkebos, pömong daan

talisman, djïmat

talrijk, kadoe

tam, malei

tampajan, tadjöh

tand, jipën

tand (oorversiering), oedeng

tangetje (voor het uittrekken van oog-,

wenkbrauw-, baard-, en schaam-

haren), sëp

tante, oewèh embèh

tarwe (tursche — ), jelei baha

tasch, kïran

tatouage, tëdak

tatoueeren, nëdak

teef, asoe toeah

teeken, tëlanah

teekenen (graveeren), ngaloeng

teekening, kaloeng

teen, boeah takët

tegelijk, mong mong

tegenhouden, maman

tegenkomen, pësoek

telkens, moetoeng moetoeng

tellen, moesap

tepel, ïtèk

téróng (wilde—), oelem maloh

terstond, bëlëkah

terug, pëllwah

tevreden, oebak

thans, dak Inï

tien, poeloh

tijger, lëndjau

tijger (konings— ), lëndjau paren

tijgerhuid, anït lëndjau

tijgerkat, koelèh

tin, sëmha

tint, naan

toebehooren, anoendjï

toedoen (sluiten), mëkëp

toen, dalau ïdèh

toestaan, soek tah

toevertrouwen, mangmah

tolk, basah tïrah

tondeldoos, kïran batoeng

tong, djëlah

toon (teen), boeah takët

toonen, menoedjo

toornig, mëngëndjah

toorts, poedau

tor, poenga

tot aan, abi kïna

touw, taléh

touweinde (van den mandaugoi'del),

tëloeh soeah

traan, loelóh

trachten, nësëk

trap (ladder), san

trappen (schoppen), nëpadjan

trede, tak san

treffen (raken), pësïoeh

treurig, sakit tawei

trog, tahan

trom (bëdoek), djatoeng

tromstok, pït djatoeng

troosten, mömoh

tros (pisang — ), ënban

trouwen, pëklban

turen, sëmënëng naat

tusschen, bëloeah
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twaalf, doewa soeèh poelöli

twee, doewa

tweehonderd, doewa atöh

tweeling, pëtëmban

tweemaal, doewa llwèh

twijg, daan

twintig, doewa poelöh

twisten, pëkëndjah pah

U
n, ïko

ui, bawang

uil (vogel), oewak tsang

uier, ïtèk

uitbroeden, inekap

uitblazen, lëmatak

uiteinde (eindpunt), boelan

uitleggen, oejan demah

uitpersen, memah

uitrekken (zich -), koemat

uittrekken (haren — ), sëp

uitwas (gezwel), boekoe

uitwerpselen, taïh

uitzuigen, nïsïp

urineeren, mënjïngït

uw, ïkö

V
vaan (vaandel), bellrah

vaam (vadem), dëpah

vader, amei

vallen, laboh

vangen, lemakep

varen (plant), pakoe

varens (eetbare f pakoe paja

soorten vau— ) I pakoe djoeloet

varken (tam— ), boeln

varken (wild— ), baboej

varkenskot. tëpap boem

varkenstrog, tahan boeln

vastbinden, mengapoet

vechten, pëkendjah

veder (van een vogel), boeloe

veel, kadoe

veertien, pat soeèh poelöh

veertig, pat poelöh

vegen, mepah

vel, anït

ver, èntjök

verbaasd, mööh tawei

verbannen, pet

verbieden, ajèn

verbodsbepalingen, malan

verbranden (van een huis), toetoeng

verbranden (ziek branden), lasöh

verdorren, megang

verdriet, sakit tawei

verdwalen, llngoe

vergadering, pëtïrah

vergadering (groote —), pëmoeng

vergeefs, tëböhö

vergelden, mënjoeah

vergezellen, bajah

vergift, salöh

verhemelte, tëngak

verheugd, bangën

verhuizen, boelak

verkeerd, salah

verkoopen, pëbëlï

verhouden, sakit ïmbën

verlegen (beschaamd), saèh

verlies, loegï

verliezen, pësau

vermetel, makang

verstaan, tïsin

verstuiken, djïlöèk
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vertellen, pëtïrah

vervolgens, seloh

verwonderd, mööh tawei

verzadigd, bësöh

vezel, tèh

vier, pat

vijand, ajau

vijf, lema

vijftien, lema soeèli poelen

vijftig, lema poeloh

vijl, sekoök

villen, inanït

vin, ambïng

vinger, oedjöh

visch, atoek

vischhaak, pesï

vischnet (zie bij „net"), djalah, ïkëp

vissclien, mësï

vlag, bëlïrah

vlak, koeah

vleernuis (kleine — ), pëndan

vleerrnnis (groote — ), lawat

vleescli, sïn

vlerk (vleugel), kaplt

vlieg, langöb

vliegen, madang

vlinder, kataball

vloer, soelöh

vloo, oetïp

vlot (vaartuig), akit

vluchten, mëngasah

vlug, tadjen

vocht (sap), tëlang

voet, takët

voetpad, djanan

voetspoor, oeban

vogel, soeïh

vol, sangan

volgen, toegoeng

vonder, tïtei

vonkelen, pïlau

vonnis, lawl

vooraan, ading

voorbij, pëlapoe

voorgalerij, oesih

voorboofd, anang

voorsteven, oekau

voorteekens, aniën

vooruit!, tèh nah

vouwen, lepët

vragen, lemoetoe

vrees, vreezen, takoet

vriend, sëblla

vroolijk, pekèh

vrouw, lëtöh

vrucht, boeah

vuil, manöh

vuist, djërnam

vullen, ngangan

vuur, apoej

vuurslag, batoeng

vuursteen, batoh batoeng

W
waanzinnig, boeling

waar, waarachtig, lantah

waar, waarheen, këmbï

waarom, ah ïnoe

wachten, pëkënah

walm, sap

wan, tapan

wang, pïngah

wanneer (als), boek

wanneer ?, mldan

wanneer, nëtap
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W
want, sabïn

wapen, këlajan

warm (van de zon), pahang tau

warm (van het vuur), lasöh

was, këlanjöh

wasem, tasap

wasschen, möhèh

wat ?, koembïn

water, soengei

waterleiding, tëlï

web (spinne— ), abat

wederom, tëpalaah

weduwe, baloe

weduwnaar, amban

week (zacht), lëmah

weeken, mëndëm

weenen, nangè

weg (zelfst. n.), djanan

weg (bijw.), masat

weggooien, pat

wegloopen, lap

weifelen, kawa kawa

weinig, këdïjoet, ïjoet

wenkbrauw, lïkau

Wenken, majap

werkelijk, lanah

werpen (gooien), nèmoelóh

werpnet, djalah

wie, èh

wij, tëpat

wijs, mëndjam

wijsvinger, oedjöh toedjo

wijzen, noedjo

wild (woest), njakat

willen (graag — ), óbah

wind, bajoe

winst, allah teidah

w
wit, poetih

wolk, aboen

wond, soeat

wonen, ngïlïnèh

woning, lëpó

worm (aard — ), latï

wortel, akah

woud, poeloeng ëmpah

wrang, mësëm

wrat, boetët

wreef (van de voet), lalët takët

wulpsch, gaten

z

zaad, bënèh

zaag, garadjl

zaaien, lëma

zacht, lëmah

zachtjes, sëlëm

zagen, ngaradjï

zak (reis — ), bëlanjat

zeef, köh

zeep, saboen

zeer (erg), lan

zeer (pijn), sakit

zegel, tjap

zeker, lanah

zelf, tëngan

zemelen, oelëk

zenden, katoe

zes, nam

zestien, nam soeèh poelöh

zestig, nam poeloh

zeng, boem toeah

zeven (ziften), mëkoh

zeven (telw.), toedjöh

zeventien, toedjoh soeèh poelöh

zeventig, toedjoh poelöh
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ziek, sakit

ziekte, pënjakit

zien, naat

zij, ïja (enk.) ; ija moeng tah ; ïdah

ïna (meerv.)

zijn (pers. v.), ïja

zijn (werkw.), oentah

zingen, téalöng

zitmatje, tabït

zitplankje (in een prauw), gan

zitten, adoeng

zitten met uitgestrekte beenen, adoeng

bëdjöh

zitten met opgetrokken knieën,

adoeng pang

zitten op de hurken, adoeng djoeoeng

zitlten met gekruiste beenen, adoeng

lëmèk

zoeken, allah

zoen, zoenen, mïndoek

zoet (van spijs), mèh

zoet (van gedrag), tïga

zoldering, njoelan

zon, mata tau

zonnehoed, saoeng

zonsverduistering, aboen mata tau

zoo, mëkïna

zoon, anak lakï

zout, oesin

zuchten, lamah

zuigen (zuigeling), ngTtèh (anak —

)

zuster, sanganak lëtoh mèh

zuur, kïpi

zuurzak (vrucht), dïjan blada

zwaar, bahat

zwaard (mandau), soeah

zwager, sabei

zwam, njamöh

zwanger, lëmalèh

zwart, salëng

zweer, toekèh

zweeten, sanah

zwemmen, mënjatoeng

zweren (eed — ), poe — döh

zwoord, anït boeïn

TELWOORDEN.
een, sa

twee, doewa

drie, tëloe

vier, pat

vijf, lëma

zes, nam

zeven, toedjöh

acht, aja

negen, pïan

tien, poelöh

elf, sa soeèh poelöh

twaalf, doewa soeèh poelöh

twintig, doewa poelöh

een en twintig, sa soeèh doewa poelöh

dertig, tëloe poelöh

tachtig, aja poelöh

honderd, matöh

twee honderd, doewa atöh

negen honderd, plan atöh

duizend, sa lïboe

tien duizend, poelöh lïboe

honderd duizend, matöh lïboe



Eenige voorbeelden van zinsvorming.

Waar gaat gij heen?

Ik ga naar de ladang.

Waarom gaat uw man niet mede?

Mijn kind heeft koorts.

ïïreng van de ladang wat komkom-

mers mede.

Gisteren heb ik veel visch gevangen

met het werpnet.

Het is nu hoog water, wij kunnen niet

naar boven (op -- varen).

Daarom zullen wij maar tot morgen-

ochtend wachten.

Ik heb plan om naar Long Iram te

gaan, maar ik heb nog geen goede

voorteekens (vogels) gevonden.

Hebt ge al rotan en getah gezocht?

De honden hebben gisteren een hert

opgejaagd.

Waar?

In het bosch aan den overkant van

de rivier.

Hebt ge gehoord, dat Taman Mërang

onlangs overleden is?

Waar is het kerkhof?

Achter dien heuvel.

Hebt ge al gegeten? Ja.,

Hebt ge het vuur in de kamer al

aangelegd ?

Nog niet.

Ik heb weinig rijst kunnen snijden,

omdat het den geheelen dag hard

geregend heeft op den ladang.

tèh këmbï oh ?.

akè tèh dalau oemah.

koembïn lakï oh naoen tèh ngan tjöh?

anakè sakit dadëm.

inggïn këdïjoet tïrnoen sën dalau

oemah.

Njapré akè allah atoek mëndjalah

kadoe lan nah.

Dak ïnï soengei bïjoe naoen lloe

sëndang moetïk.

Tëpat pëkannei toeah nah abi nem-

bam.

Taweiï oebak tèh ka Long Iram, möh

akè naoen pësoek amen tïga.

ïko lëpak allah oewei allali tïpei?

asoe njapré mëngang pajau.

këmbï ?

ka poeloeng ka dïpah soengei.

kënan tali ïko Taman Mërang mate

réh ?

kembï tanah möóh?

ka lïkoet moedoeng ïjoet ïna.

ïko lëpak oeman? - ah.

lëpak ïko oejan apoej ka amïn tïh.

naoen loepah.

akè madjau këdïjoet toeah nah padei,

moh tan ïnï oedjan kasah dalau

oemah.
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Wie heeft die zonnehoed gemaakt?

Mijn meisje (beminde).

Spreekt gij ook Boesang of alleen

Kënja.

Hebt ge de prauw al hersteld en van

boorden voorzien.

Er is een kip weg : vanochtend was

zij er nog.

Dit is het kind van het kampong-

hoofd.

Wat heeft het op de vingers?

Het is schurft.

Onder weg heeft bet hard geonweerd

en geregend.

Zij is boos op mij.

Waarom wordt er op de trom (bë-

doek) geslagen?

Wie heeft dit (wilde) varken dood

gemaakt?

Hoe dikwijls zijt gij naar Serawak

geweest ?

Ik ga nu rijst stampen.

èh oejan saoeng ïnï!

lëtöh ïh.

ïkö ïsoe boesang ïko Isoe kënja pëtï-

rah ngan dab.

ïko lëpak oejan aloet ngan bëloembï-

ngah.

sa ïjap pësau, embam ïnï oen laah

kïnï.

anak ïnï anak paren amei kïnï.

ïnoe ka oesoen oedjoh ah?

kïp.

ka boeloeh ah djanan dau langit

oedjan kasah.

ïja mëngëndjah akè.

koembïn ïdah dak djatoeng.

éh lah maté baboej ïnï.

koeda lïwèh ïko tèh ka Sërawak.

akè dak ïnï mësah.
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MAR 31 1916

Nadere bijdrage tot de kennis van het Talaoetsch,

DOOR

Dr. K. Q. F. STELLER.

Als eerste stuk van het LlXe deel der Verhandelingen van het Bata-

viaaseh Genootschap van Kunsten en Wetenschappen verscheen een gemeenschap-

pelijke arbeid der Heeren Dr. N. Adriani en J. P. Talens over het Talaoetsch,

eene eerste pogiüg, om deze taal toegankelijk te maken voor bestudeering door

personen, wier studie hen met deze taal of wier levenstaak hen met het volk,

dat deze taal spreekt, in aanraking brengt en wien het tot dusver geheel aan

materiaal daartoe ontbrak.

Met het oog op eenen arbeid op het gebied der talen, die op de Sangir-

en T alaoet-Eilanden worden' gesproken, welke arbeid het Sangir- en

Talaoet-Comité mij wenscht op te dragen, werd ik er toe gebracht, den

eersten tijd van mijn verlof te besteden aan de bestudeering van het Talaoetsch,

een studie, waarnaar ik reeds lang verlangd had, maar die mij tot dusver onmo-

gelijk was geweest.

Bij mijne studie werd door mij natuurlijk een dankbaar gebruik gemaakt

van bovengenoemde schets van het Talaoetsch, door Dr. Adriani gemaakt naar

gegevens van den heer J. P. Talens, terwijl de jonge onderwijzer-voorganger

Willem Maariwoeta (een der eerstelingen van het Seminarie te K a-

loewatoe, die in October 1911 zijne studies voltooid heeft), mij zijne levende

kennis van zijne moedertaal ter beschikking stelde. Mij kwam het hierbij zeer

te stade, dat ik het Sangirsch, dat aan het Talaoetsch-gelijk mij gebleken is -

zeer na verwant is, vrijwel als mijne moedertaal kan beschouwen.

Dit hielp mij over vele moeilijkheden heen, waarvoor een onvervalscht

Westersch onderzoeker vaak staat als voor een steilen berg.

Reeds spoedig bemerkte ik, dat het bovenbedoelde werk, bij groote ver-

diensten, ook de fouten vertoont, die haast onvermijdelijk zijn bij het onder-

zoek door een Europeaan naar een Indonesische taal, bij welk onderzoek hij

aangewezen is op personen, die hem slechts ten deele verstaan, die niet de

Verhandelingen Bat. Gen. Dl. LIX, 4o st. 1



minste notie hebben van grammatica — immers hunne taal spreken, zonder zicb

rekenschap te geven of zelfs bewust te zijn van den bouw en de regelen daar-

van — en die niet begrijpen om welke finesses het gaat.

Dr. Adriaui kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de minder

juiste gegevens, die hij slechts wetenschappelijk te bewerken en te rangschikken

had. En het is geen wonder, dat hij hier en daar uit verkeerde gegevens tot

onjuiste conclusies kwam.

Evenmin kan men het ook den Heer Talens toerekenen, dat hij verkeerd

verstaan werd en met zijn Hollandsch oor soms verkeerd opving, wat hem

medegedeeld werd.

Hoogstens zou men beiden Heeren een verwijt van te groote voortvarend-

heid mogen maken.; Maar dan zouden wij in het geheel niets hebben en tevens

het belangrijke en verdienstelijke van hun arbeid missen !

Wegens de onjuistheden en leemten echter, die ik op het oog heb, kan

het boekje, zooals het daar ligt, niet wel dienen voor de studie van het Ta-

laoetsch, daar het geen geheel betrouwbare gids is en den leerling vaak op

een dwaalspoor brengt. Daarom heb ik gemeend, -- hoezeer dan ook slechts

met grooten schroom daartoe overgaande, immers ben ik zelf pas een beginner —
het mijne ertoe te moeten bijdragen, dat zoo spoedig mogelijk deze hinder-

nissen voor het verkrijgen van een juiste kennis van het Talaoetsch worden

weggenomen. Tevens wensch ik aan te vullen, waar het noodig en mogelijk is.

Helaas ben ik thans nog niet in staat, alle moeilijkheden op telossen.

Daarvoor zou 't noodig zijn, dat ik eenigen tijd in het land zelf een nader

onderzoek instelde, waartoe vooralsnog echter geene gelegenheid bestaat. Moest

ik dan liever voorloopig vóór mij houden, wat reeds verkregen werd, omdat

het nog niet volmaakt is? Dan ware ook hier weer „het betere de vijand van

het goede ." En daarom worde hierbij het resultaat mijner pogingen

bescheidenlijk aangeboden aan de belangstelling en onderworpen aan de critiek

van wie zich met dit onderwerp bezighouden, -- waarbij ik o. a. denk aan

mijne collega's S t o k k i n g en Zwaan en aan den Heer E. G o b é e, Controleur

B. B. opdat door aller samenwerking het doel bereikt moge worden.

Bij de behandeling schijnt het mij het meest praktisch, de paragrafen-

indeeling van Dr. Adriani te volgen. Na de bespreking hiervan volgen dan,

als toevoegsel, eenige verhalen, raadsels en liederen met de vertaling daarvan

en met opmerkingen en aanteekeningen naar aanleiding van de daarin voor-

komende woorden en uitdrukkingen.

,,, §. 1. Deze paragraaf geeft, uit haren aard, geene aanleiding tot op-

merkingen, dan alleen omtrent het Salibaboo's Woordenboek van A. de Steurs, d. d.



Batavia 1842, dat niet meer is dan een lijstje van een goede honderd woorden,

die slechts twee en een halve bladzijde vullen van het tijdschrift voor Ned.-

Indië, 4e jaarg. 2e deel. Het woordenlijstje is Hollandsch-Talaoetsch. De spel-

ling is slecht, de woorden zijn doorgaans onnauwkeurig weergegeven en ook

niet altijd de equivalenten der Hollandsche woorden.

Het lijstje is niet meer dan eene curiositeit. — Hetzelfde valt te zeggen,

van het lijstje van Sangiree.sche en Talaoetsche woorden Ind. Mag. Ie twaalftal

nos. 7,8 en 9, dd. 1844, bldz. 29—32.

Dit lijstje bevat een tachtigtal woorden, zoo mogelijk nog minder juist

gehoord en gespeld dan die der bovengenoemde lijst.

§ 2. Naam en aard van het volk. Volledigheidshalve voeg ik

aan de 2de alinea toe de beide andere Sangireesche Sasahara-benamingen voor

Talaoet en Talaoerees, n. 1. Is i-hor o en Mag ha/on tehang, waarvan de

eerste slaat op de ongevijlde (dus scherpe, vandaar h o r o) tanden, (i s i), der

Talaoereezen en de tweede op hunne taal, die den Sangireezen als een „brab-

beltaal" voorkwam. 1
).

Op bladzijde 3, vierde regel van boven, staat Sa/ibaboe en Kawa-

hoeang, hetgeen echter Sa li baboe en Ka woehoeang moet zijn. Over de

afleiding van dezen naam, zie 't slot van § 50.

Ten slotte worde nog opgemerkt, dat thans de Dienaar des Woords

van Salibaboe niet meer te Moronge, maar te L ir o eng woont, terwijl eene

der standplaatsen der Dienaren des Woords van Karakelang thans K i a m a is

(vroeger Beo). Het is nog niet beslist, of de andere Dienaar des Woords te

Rainis zal blijven wonen dan wel 'zich elders zal vestigen.

§ 3. Dialecten. Te Kalongan (Tal. A/ongana) op Salibaboe

wordt niet het Salibaboesche dialect gesproken, maar dat van Karakelang-Zuid, —
zeker wel door de ligging dier plaats tegenover Taroeng, waar de oversteek

het kortst is.

De (W.) achter Karakelang van de woorden nioera en Awaroeana
moet vervangen worden door (N.), daar dit een eigenaardigheid van het Noord-

Karakelangsche dialect is, dat ook overigens zich nauwer aansluit aan het Ta-

roenaasch-Taboekansche dialect op Groot-Sangir, dat dezelfde r heeft. Voor

zaken, waarvoor de andere dialecten een eigen of een afwijkend woord hebben,

vindt men in het Noord-Karakelangsch' vaak dezelfde woorden of vormen als

in het Noord-Sangirseh : b. v. ananas is in het Salibaboesch parangena,

1) maghaiontehang, stam gaZontehë' = rammelen, in den zin van bargoensch spreken,

brabbelen. Over den vorm zie S. Sprk. bldz. 56—60 en bldz. 64.
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daarentegen op Gr. Sangir en in het Noord-Karakelangsch nanasi; dj e roek

is op Salibaboe bosa, op Sangir en Noord-Karakelang limoe; waar elders

boesa'a (pisang) en e sa ka (man, mannelijk) gezegd wordt, zegt men op

Noord-Karakelang boesa' en e sa' (Groot-Sangir boesa' en e se'). l

).

Te Roes o (Karakelang-Zuid) boort men nog een ander dialectisch

verschil, dat echter aan het verdwijnen is: in plaats van de Salibaboesche l<

hoort men daar de s gebruiken, b. v. e s a s a, Awasoeana, voor e s a k a en

Awakoeana; apoesa soe 1 all o e bassasa, voor apoeka soe la Hoe

bassaka (= kalk in een gebarsten bamboekoker, Sangireesch apoe' soe

lëlloe' bë'sahë'). Deze s is niet onmiddellijk uit de h, maar uit de Ij ont-

staan. Zooals reeds gezegd, verdwijnt dit echter gaandeweg, sedert er te Roeso vele

lieden van Niampak zijn komen wonen, die deze eigenaardigheid der oorspron-

kelijke bewoners belachelijk maakten en hun dialect wisten te doen domineeren.

Het is merkwaardig, zoovele verschillen te vinden — veel meer dan men

op de Sangir-eilanden aantreft -- onder een bevolking zoo gering in aantal en

betrekkelijk dicht bij elkaar wonende.

§ 4. Waar op pagina 6 gezegd wordt, dat het Talaoetsch den oorspron-

kelijken eindsluiter n of m tot na maakt, daar moet de restrictie gemaakt worden,

dat zulks niet altijd geschiedt, althans tegenwoordig niet bij het overnemen van

vreemde woorden: voor Ben j ami n, Willem zegt men: i Benjami, i Welle.

Zoo vond ik patiri voor tol van den stam tiring (Sang. id.)
—

draaien, naast tiringa in de uitdrukking tiring oe poea of tirim poea

— duizeligheid. Bij niroe z= wan, waar het Sang. nihoeng heeft en men

dus niroenga of niroena zou verwachten, heeft men slechts met een

schijnbare uitzondering te doen, daar de ng van het Sang. woord niet oorspron-

kelijk lijkt, te oordeelen naar Tont. ni'oe en Mal. njiroe. Het derde voor-

beeld, dat ik hiervan ken, is het woord ipoe = smid, Sang. kip o eng.

Wat andere eindsluiters betreft, zoo hoort men i Paoeloe, i Loeka,

i J o e s o en g o r o b a voor P a o e 1 o e s, L o e k a s, J o e s o f en g r o b a k.

§ 5. Navel is in het Sang. niet p o e s i d e, maar p o e i d ë', terwijl

e po sa niet staart beteekent, maar stuit; voor staart heeft men 't woord to/e

(Sang. id.) cf. më'poesë' en malie 'poesë' (S.) = appoesa (T.)

1) Tot voor ongeveer 30 jaar hadden de Rijkjes op de Sangir-Eil. elk een invloedssfeer op de Talaoet-

Eil. als volgt:

Mauganitoe op Zuid-Karakelang, Taboekan op Salibaboe, Taroena op Noord-Karakelang, Siaoe op

Kabroeang.

Sedert de meer directe bemoeiingen van ons bestuur met deze eilanden is deze invloed tot een bloot

historische traditie geworden.



§ 6. De uitspraak der a, die 't equivalent is der Sang. ë, is zoo dui-

delijk verschillend van de zuivere a, dat ik dezen klank door een teeken zou

willen onderscheiden b. v. door a. — Het karakter dezer a brengt mee,

dat de volgende medeklinker dubbel gehoord wordt en m. i. dus ook dubbel

geschreven moet worden. Dat de klinker der looze eindlettergreep zulk een a

zou zijn, moet ik tegenspreken; want zelfs waar die a aan het eind van een

woord staat voor een e op dezelfde plaats in het Sang., heeft zij reeds een

opeuer klank gekregen, omdat er geen medeklinker volgt, die haar steunt, wat

in 't Sang. verholpen wordt door de hamzah, b. v. tëlloehë', ei, = talloeka

(niet t a 1 1 o e k a). Zeer stellig is de a, inngiroena, nioronga enz. een

zuivere a.

Ook de k in de klankverbinding ak, die equivaleert met Sang. ëh,

klinkt dubbel, bv.

akke, Sang. ëhe (alang 3
j.

tak ka, Sang. mëntehang (straks),

m a k k a p p i n g a, Sang. m ë h ë p i n g (si uiten)

.

makkapa, Sang. mëhapa (bewaken),

lakkasa, Sang. lëhasë' (ijzerhout),

makkoewo, Sang. mehoewo (wegdragen).

Ik schrijf deze uitspraak toe aan het streven om den gesluierden klank

der a te bewaren. Door eene spelling als ake, taka, enz. wordt de uitspraak

niet juist weergegeven, want men hoort duidelijk ak-ke, tak-ka, enz.

§ 7. Hier heb ik er slechts op te wijzen, dat het woord voor mensch

= taoemata is en niet tooemata gelijk hier en elders geschreven wordt

door den heer ïalens. Zoo is ook de eerste a in t a ' i a k a en de tweede in

tamba'oeroengana afgestooten ; deze woorden dienen dus te worden ge-

schreven als hierboven.

§ 8. Ook hier zijn eenige fouten te verbeteren : dapoerana, ma/an-

naba, oenida, oe/ida (niet rups, maar worm), la/abingana, Sang.

la/ë'bingang, manë'boe, pë'doe, ta/imë'do, ë'doe, nië'dea'; maa-

somba, wa/e, rapoerana, roesoe'a, rasoeta, riwoe, gë'goewa,

aeherana van mehera =i langzaam vloeien v. kleine stroompjes met gering

verval. (Daarentegen is snel krachtig vlieten — meiera, cf. Sang. melehë').

§ 9. Ook in deze paragraaf zijn verschillende fouten ingeslopen; wat

betreft de Sang. woorden, denke men er aan, dat de slot 5 altijd gehamzeerd is.

Uit het woord voor water behoort de w weg te vallen ; de spelling er van zij :
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oea'e. Bij leta'a worde aangeteekend, dat de Sang. Sasahara-term voor neer-

leggen zrmëleta' (cf. IVJal. lëtak).

§ 10. De regels voor het gebruik der 1 of / worden in het Talaoetsch

niet zoo consequent in acht genomen als in het Sangirsch : naast o e / i d a zegt

men poe 'o el a, soelamboeta, apala, waar op Sangir poekoe/ë', soe-

/amboetë' en kapa/ë' zouden gehoord worden.

Van l voor r (want blijkens 't voorbeeld wordt r en niet /' bedoeld) keu

ik één voorbeeld waar 't Tal. een r heeft en 't Sang. een /, n. 1. toeri'oe

(Tal.) = toe/i'oe (Sang.) = „slechts" en één voorbeeld van 't omgekeerde:

Tal. toe/i voor Sang. toeri (Sesbauia grandiflora). Het is echter niet zeker

of toeri wel een echt Sangirsch woord is. Kin is echter niet al e, maar

are. A / e is in het Sang. de benaming van het dunste idjoek-touw en stam

van het werkwoord manga /e = zulk touw oprollen (de verrichting na 't

draaien). In 't Talaoetsch is 't de stam van 't werkwoord man ga Ie — een

bepaalde wijze van binden; aa/e = touw in den zin van „bindmateriaal".

Voor verwisseling van / en r zie 8 12.Jö

§ 11. Hier valt niets op te merken.

§ 1 2. Ik kan in de gewone uitspraak der r geen klank vernemen, die

naar de z zweemt, wel bij mislukte pogingen om ze afzonderlijk eens goed te

doen hooren. Volgens mijn gehoor is het dezelfde klank als de /; der Noordelijk-

Sangirsche tongvallen, die in de Sang. Sprk. blz. 1 3 gutturaal wordt genoemd,

doch praepalataal is; zij wordt volstrekt niet brouwend uitgesproken. Bij het vor-

men dezer r drukt men de tong, waarvan de punt achterwaarts geslagen wordt,

tegen het voorverhemelte en spreekt dan met de punt der tong de /• uit, —
of zooals het in de Sang. Spraakk. staat „men houde de tong als bij de /,

doch spreke r uit".

De ï' onmiddellijk volgende op den klinker die den klemtoon heeft,

klinkt dubbel, bv. o e a / o r r a, a-le'arrane, e r ra, e r r e t a, s o r r a, enz.

Het moet afgekeurd worden mangkimbaranga te schrijven, daar de

uitdrukking uit twee woorden bestaat: man(g) (Sang. man of mang) en

kimbaranga. Dit man(g) is een versterking, die ook in andere verbindin-

gen voorkomt (cf. § 31 en 56).

Naast de beteekenissen van „slechts" (man samba o e), „heelemaal,

volstrekt" (man tala), „in geen geval," „volstrekt niet" (mang ki-

mbaranga), heeft dit woordje soms de kracht van „steeds maar door" (mam

pan ga la pa).



Naast de beteekenis voor het Sangirsch in Sang. Sprkk. blz. 259

:

„slechts, maar" (man sembaoe'), moet nog vermeld „toch" (man ta nahi-

raang), ,,in geen geval" (mang koembahang) en „volstrekt" (man tala,

mam m a d i r i).

Waterscheppenis niet soeroe, maar soeroe 'a, manoeroe'a. Inder-

daad zijn er een paar voorbeelden van verwisseling van / en r. Doch het

Sang. ka/imboeta' moet niet bij arimboeta = (imper. van oemari-

mboeta — makkimboeta = de oogen sluiten) genoemd worden, waarvan

't Sang. aequivalent is: më'ti (— of me 't e) mboeta (stam boeta zon-

der hamzah).

Er zijn in het Sang. drie verwante woorden voor verward, ineenge-

frommekl:

Ie k a /i mb oeho eng, stam boehoeng z=. in de war, n. 1. van draden,

tonw enz;

2e ka /i mbo et o e = in de war, ineengefrommeld (van kleedingstuk-

ken, papier);

3e ka/imboeta' (met bamzah) = ordeloos, verward (haren, draden,

schrift) in welk woord ik meen te vinden een samensmelting van de woorden

en begrippen k a/i

m

boehoeng en oeta' (— haar). Het Tal. aequiv. uu

van ka/imboehoeng is a/iboeroena; voor kalimboetoe — alimboe-

t o e. Hiervoor zegt men in de Noord -- Sang. dialecten karëm boetoe of

karamboetoe. Voorts Tal. ma/oembira =. N. Sang. maroembira.

§ 13. De hier vermelde woorden moeten alle met /' worden geschreven

en niet met r.

Bij pa/iarana kan nog 't Sang. pa/iaheng vermeld worden.

Nest is sa/aka, niet sa la ka.

Eigenaardig is het, dat in eigennameu, die toch vaak zeer oude vormen

in zich bewaren, de zuivere r voorkomt, waar de spreektaal h of r (ik heb

hier 't Sangirsch op het oog) heeft: b. v. Taratimbang en Lorompiane
in plaats van Tahatimbang (Mang.) of Taratimbang (Tar.) en Loho-

mpiane (Mang.) of Lorompiane.

§ 14. Hier valt niets op te merken.

§ 15. Woordherhaling, reduplicatie. (Ik vermoed, dat dit de niet

vermelde § 15 is).

Na'ira'ira, zooals het woord dient geschreven te worden, beteekent

niet „nadenken", maar „van plan zijn".
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Andere voorbeelden van woordherhaling zijn (cf. Sang. Sprkk. blz. 70, v. v.) :

1 o nambo-nambo= zeer veel ; bak koe-wak koe — zeer nieuw,

pas; tabbe-tabbe = zeer oud, lang geleden; oe'amata-oe'amata i

tooe = hij liep al maar door; soessangita-soessangita i tooe = zij

weende al maar door.

2o loda-loda= zeer (of 't meest) strandwaarts gelegen ; dala-rala =
zeer (of 't meest) landwaarts gelegen ; malanno e-m a/annoe = op den duur,

mettertijd; matangga-ta ngga(ka) = zeer hoog; ma'aoe-aoeta = zeer

kort
;
(daarentegen is : ma'aoe-aoe= teleurgesteld worden) ; ma/o'e-lo'e —

zeer lang ; m a p i a - p i a enz.

3o pa /o- pa /o = ploertendooder ; toeloen-toeloe = muskuskat;

gir ing-giri nga = een plant met peulvruchten; gari-haringa = on-

derdeel van een prauw ; logo-/ogo = een schijfblok.

Wat betreft het woord m alahoe' oemana, zoo wil 't mij voorkomen,

dat spelling en beteekenis foutief zijn aangegeven. De stam is roe'oenga;

hiervan: ma'koe'oenga of m ar oe' oen ga = rechtspreken, berechten,

en miillaroe'oenga — rechter, ook wel kort : roe'oenga; voorts : r o e-

'oemana = straf, waarvan wederom ma' koe' oemana of mar o e 'oe-

mana= straffen en m allaroe' oemana= beul.

Van gelijke vorming is m all ar ossa= binder, van m ar o ssa= bin-

den (Sang. mëhose') e. a. Wat a'ala betreft, — indien er een Sang. aecpiiv.

van den stam ala bestaat, hetgeen ik echter betwijfel, zoo zou het kakala

moeten luiden ; laëlla' is echter van een anderen stam, die in het Tal. alla'a

luidt en waarvan de werktuignaam is, a /alla'a, Mang. laëlla', N. Sang.

al ë 11a'. Andere voorbeelden van dezelfde vorming zijn: apapena naast

aapena = schaamgordel, apapoerana = kalknapje, a /ar o e sa, S. laa-

h oese' — plaatsvervanger, wisselkleed, a /o er o e ta -- S. laoeh o e' -= schuif-

band, v. oeroeta; ara/apa — st. a/apa-- snoer met haak en aas, letterlijk

:

't werktuig waarmee men de visch te pakken krijgt.

Deze vorming is in 't Noord Sang. dialect ook heel gewoon: araroesë'

voor laahoesë', a /oer o e' voor laoeh o e' en zelfs; ni'ala/a' voor n i' la-

a/a' = gehaald; ni'asoensa' voor ni'laoensa' = gewassehen, (v. d. stam-

men a/a', man ga/a' en oeusa', mango en sa').

Wat het woord voor ,,kam" betreft, zoo is dat a'aro.

Het Sang. aequiv. van aola'ana is kak o at eng; het wil niet zeggen

„weefgetouw" ('t geen kahiwoeang is en waarin ook de schering begrepen

is) maar: alle werktuigen benoodigd voor het weven, daarentegen beteekent

aola'a = gereedschap en wel in 't bizonder timmermansgereedschap.
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In 't woord voor bruidschat is de 2e r fout; het moet een r zijn, 't is

inderdaad identisch met het Sang. deho' en wil zeggen „bindmiddel, beves-

tiger" (n. 1. van 't huwelijk).

Laloro moet zijn la/oro en lalanse moet zijn, la/anse, Saug.

da/anse. Gelijk men aan dit laatste woord ziet, redupliceert het Talaoetsch

regelmatig den begin-consonant, terwijl het Sangirsch differentieert en de 1 met

d redupliceert. Andere voorbeelden zijn

:

da /ingkah ë' — la/ingkaka = hoepel,

da/oho — 1 a / o r o = inhoud,

da/om bo — 1 a / o m b o= werpnet,

da/oeasë' — la/oeasa = vreugde,

Da /o eg ha — La/oegha =de Palau-eilanden.

Deze Talaoetsche wijze van redupliceeren wordt ook veel gehoord in het

dialect van Noord-Sangir.

Het Sang. aequiv. van sasoeaka is sasoeahë'.

De reduplicatie der bijv. nmw. is als in het Sang. b. v.

bahewa(la) wordt bahahe wa(la ).

maeloma ,, ma/aeloma

maitoema ,, ma/aitoema of maait oema
ma ram o e ,, ma /aramoe

maroeala ,, m a / a r o e a 1 a

mar ene sa ,, ma /ar en e sa (de gerednpl. vorm beteekent als

zelfst. nw ,,manufactuur", dat men blijkbaar min-

•der sterk vond dan het inlandseh weefsel .

marada'a ,, mararada'a.

Aan ma marada'a is de Heer Taleus gekomen door een verkeerd

opgevat mam marada'a = ,,altijd maar ziek" of ,,toch ziek" (b. v. aan

iemands ziekte wordt eerst getwijfeld, na onderzoek komt men tot de conclu-

sie „mam marada'a" = „hij is toch werkelijk ziek"). Dit is het mang,

waarover in paragraaf 12 is gesproken.

Zoo ook het voorbeeld tawe' bebe maitoema, mammawira abbi

(juister: mam mawawira abbi) = er is geen zwarte eend, 't zijn slechts

witte.

Bij pappoeso kan ik nog de volgende voorbeelden aanvoeren:

babbatoe = de nieren (Sang. bë'batoe\

baniboe/awanana = goudgeel (Sang. be mboe/aeng).

bambiada = e. s. v. groente (Sang. bëmbiadë'), die inderdaad veel van

vischkuit heeft (Saccharum edule).
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bamballoenga == kwal ; balloenga (mam-) omkrulleu.

bamboe/oe = haartjes (cf. Sang. boeloenge == vezel).

abbowonga = e. s. v. visch. (Sang. bë'bowong, genoemd naar de bo-

wong = waterbamboe).

dandipaka = regenboog (Sang. dëndipahë', stam dëpa = vadem, dus

iets, dat zich als een groote vadem uitspant).

dandoeloenga = een plant.

ad d ila )\= schol, tongvisch (Sang. dendila), S. dila, T. lila = tong.
d a n d i 1 a !

angkaripa = wenkbrauw.

angkondapa = wimper (Sang. kengkonda'). *)

gangga/ima = het baar, dat in de bakkebaarden uitloopt (Sang. gë-

ngga/ing).

lallana = adj. bij batoe (steen), tamboeé' (katjang), sikata (ijzerhout),

om een bizonder glad en glanzend soort er van aan te duiden (stam

1 a n a = olie).

lallioe = hagedis (Sang. lëlioe, stam lioe).

lallimpana = een klimplant, op den lipang = Tal. limpana = dui-

zendpoot gelijkend (Sang. lëlipang).

mammana = zeediertje, vol zwarte stekels, die venijnig zeer doen, wanneer

men zich er aan stoot of er in trapt (Sang. më m an a). Wat het grond-

woord m a n a beteekent, weet ik niet, wellicht valt het Mal. p a n a h

te vergelijken.

pampoei'ana = beestje in het zeezand, op een schildpad gelijkend.

pampoe/oeta = een boom met veel poe/oe' === kleverig sap (Sang. pë-

mpoe /o e')

pampa/ada = een plat zeedier (pa/a da = handpalm, S. pa /e de').

pappendanga = zeedier, vergeleken bij een pendanga = koperen kom.

pap para = een soort koraalsteen, vergeleken bij een paha = rookvliering

(Sang. pë'paha).

sassappoeta = walvisch (Sang. së'së'poe') ; së'poe' is de stam zoowel

van soemë'poe' = boven water komen, als van manë'poe' =
met een blaasroer schieten, vgl. ook sopa', man opa' = uitbars-

ten van een vulkaan (Minah. Sopoetan, naam van den bekenden

vulkaan) en h o p a, mëhopa = beblazen, bespuwen met gekauwde medi-

1) Het Sang. kengkonda' beteekent echter (zonderling genoeg) — wenkbrauw, terwijl liet Tal.

angkondapa beteekent wimper (Sang. kohabë';; yoemondapa := koemonda' = knippen met de

oogen; sangkarondapa = sëngkakonda' == één oogenblik.
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cijn. Misschien heeft men wel aan beide begrippen gedacht, toen men

den walvisch zoo noemde, althans aan het eerste,

tantangoeba = dek van een vaartuig (Sang. tën tangoebë').

tanta/amisiana = een plant met eetbare vrachtjes, waaraan zich de sa/a-

m i s i — (Tal. t a / a in i s i) honigzuigertje, te goed doet (Sang. sënsa-

larai si ang).

tantonga = een bepaald patroon (Sang. tën ton ga) bij het weven,

tatingkala — schouderblad (Sang. tingkala = heupbeen).

tatta'apa = een beestje, dat vliegen vangt; stam ta'apa (Saug. taka') =
de vlakke hand op iets leggen, met de vlakke hand of met beide handen

tegen elkaar een muskiet doodslaan,

tattere = een soort riviervisch, die „staat" zou men in 't Holl. zeggen; de

Talaoerees vergelijkt het bij , liggen" (tere),

tatai = spin (het dier dat iets produceert, hetwelk men bij „tai" heeft

vergeleken).

Aangaande papate en tatoewo de volgende opmerking. Pa pa te

als werktuignaam zou ik liever omschrijven met , dat, waardoor men doodt"

dan „dat, waardoor men sterft"'.

Men maakt onderscheid tusschen de vormen pa te en kate: aghidë'

maka'pate = doodelijk wapen, een wapen, waarmede men dooden kan:

makakate koemaëngapa ene = door dat te eten kan men sterven.

Tijd of wijze van sterven is: kakate zoowel als kapapate, ook wel papa-

te; hier wordt dus het onderscheid niet in acht genomen (tijd of wijze van

dooden is daarentegen : p a m a m a t e).

Tatoewo is niet alleen „tijd of wijze van groeien", maar ook „gestalte"

en kan beteekenen „groeimiddel" b. v. in: „oen dan g tatoewo".

§ 16. Samenstelling. Voorbeelden (als op blz. 72 en 73 Sang. Sprkk.)

hiervan zijn:

oea'e tilanga = zuiver water.

aloë itoema = een zwarte houtsoort (geen ebbenhout = ba to e /in e,

Sang. en Tal).

ba/e watoe = een huis van steen.

nakki so/ata = kauariesoort (vrucht) met spitse vrachten (s in o-

/ataria = spies).

oeai roeloenga = nianggasoort (doeloenga = zeekoe)

meo wasa = zwarte kat (Sang. meo' basa); basa = donker.
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batoe tawa = vetsteen (tawa = vet).

apala ma/igge = papajasoort.

oeë atoana = rotan (a t o a n a = reuzenslang).

batoe salawo = een steen in het binnenland van Moronge, die wat

van de nok (s a / a w o) van een buis heeft.

batoe apala = een steen tusschen Kiama en Toe/e, die wat van een

schip heeft).

b ara tan tatalloe = een prahoe met drie uitleggers.

oe/ilim pati'oepa = heelal.

§ 17. Hier zijn ook een paar spelfouten ingeslopen: lo/ang oe ota

moet zijn 1 o rang oe ota = aars (Sang. lohaug = gat, opening); ta-

woengkota = achterste.

Sisinaoet oe Roeata moet zijn: Sasinaoet oe R. Het woord is

hier echter minder op zijn plaats, daar het beteekent: gesprek over alledaag-

sche dingen; beter is het ingeburgerde tita te gebruiken in dezen zin.

Het komt mij voor, dat het Miuah. woord ëndo = zon samen-

hangt met het Sang. Sasahara-woord m a w ë n d o = wit, blank, helder „als

de zon".

De op blz. 24 voorkomende eigennaam is niet Maoerana, maar Maoe-

/ana (op z'n Sang. zou hij luiden Mahoe/ana) dus: glad, glanzend.

Het woord voor schrijven, dient met /• geschreven te worden en niet met

r, dus: mamoreta.

Wat den vorm pinaworeta betreft, zoo beweert mijn zegsman, dat

de tv door een b moet vervangen worden, maar dan nog zou de beteekenis eene

andere zijn dan in de vertaling uitgedrukt wordt en wel dezelfde als van bi-

noreta = geschreven, zoodat de zin zou beteekenen : „door mijnheer geschre-

ven op den onderwijzer", waarbij b. v. deze zijn rug als lessenaar leende;,

„door mijnheer bevolen te schrijven aan den onderwijzer" zou aldus moeten

gezegd worden: pinapaworet i Toeanga soe goeroe.

De zin „ia'oe tinoentoengan i Toeang oe watoe" is stakkerig

gezegd; zooals zij daar staat zou zij moeten beteekenen: „de Heer van dei-

Steen heeft naar mij gegooid", terwijl bedoeld wordt: mijnheer heeft met den

steen naar mij gegooid. Maar dan moet het aldus gezegd worden: ia'oe

tinoentoengan i Toeanga, tinoentoengan oe watoe of ia'oe ti-

noentoengan oe watoe, tinoentoengan i Toeanga.

Ramaoe is in 't Sang. Tl a ma o e, een monster, dat o. a. rheumatiek

veroorzaakt. De voorstellingen daaromtrent zijn zeer verward. Hier hebben wij
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wederom een voorbeeld, dat de Mang. k = de Noord-Sang. r een zuivere r

kan worden; immers in ket Tal. woord is ket een gewone r (cf. § 13).

§ 18. Zonder op ket kier gezegde in ket algemeen iets af te dingen,

moet ik enkele voorbeelden tock verbeteren. De zuivere vertaling van: „wasck onze

voeten" is pangoerasa leda-ng-kami. Nu kan dit in 't passief omgezet

worden en dan luidt de vertaling: oerasa leda-ng-kami. Hier is dus ket

lidwoord volstrekt niet noodig ; ket vervult zijne functie eerst in een zin

als deze : „ wasck onze voeten met warm water": leda-ng-kami oeraso-ngk-

oea'e masa/ikanga.

Zoo is ket ook met ket volgende voorbeeld, dat eveneens fout gezegd

is: Gelast kern water te putten.

Ie pandolok-i-tooe nianai'oea'e (de hainzak ackter m a n a i'

vervangt ket weggevallen — da van m a n a i d a).

2e papasaid-oea'e i tooe of omgezet:

de i tooe papasaira'a oea'e.

Het lidwoord komt eerst te pas in een zin als deze: papasair a'o-

n-sasia oede i tooe = laat kij met dezen sckepper putten.

„Gij zult den Naam Gods niet ijdellijk gebruiken" worde liever vertaald:

„Mang kiinbaranga i'o mangkete assagone-ngk-aran oe Mawoe
Roe at a". Mangkete assagone (Sang. mëngkate ka'së'ba'e) = te

pas of te onpas noemende.

In elk geval worde „tagkoenane" liever vervangen door „tattar oe-

nalangan a".

Barata nta tal o e moet geschreven worden baratan tatalloe,

waarbij dus de slot a van baratana (Sang. bah at eng) uitgevallen is.

Oe'asalag oe apa moet zijn oeasoelag oe apa.

Ia'oe soeëte ngkinoemaiana is geen bekoorlijk Talaoetsck

;

ik ben gezeten = i a' o e a i a n a (waarin dus de slot- a van i a ' a of wel

de o e van ia'oe wegvalt), o e a i a n a = duratief, wel te ondersckeiden van

oe'aiana = bezig te gaan zitten.

Het volgende voorbeeld is ook niet gekeel juist; ket moet luiden: p ad o

masoeë ngk-olange, oentoera'a dososindi = breng ket pas naar bo-

ven, als ket gereed (af) zal zijn ; masoeë ngk-olange= Sang.- m a s o e-

ëng koa'e = af worden, wat betreft 't- maken ervan.

§ 19. Voor-, in- en achtervoegsels. Bij de kier en in de verdere

paragrafen opgegeven en bekandelde voor- en invoegsels mis ik nog de volgende:

tari, saroe, sari.
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a met reduplicatie, zie § 21.

(i (a p p a') gevolgd door e (n e, nge), zie ad § 21.

mangka (zonder a n a), nangka (bij 8 behoorend), in a in p a,

n a m p a, pampa (zie §§ 26, 28 en 31).

a 1 1 a en m a 1 1 a, a ' a 1 1 a en m a 1 1 a t a (bij 1 van het lijstje be-

hoorend), zie § 32.

raasi' (zie § 34).

maaa en maapa (zie ad § 21).

a /-, o e 1-, t a /-, sa/-, ba /-.

a/i(n), aloe(m), bali(n), baloe(n),

-t i-, t i m-, — tin-, — t i n g-, — t i n g k a, — toem—

.

-/ i-, — lo e (-m, n g, n), — rim-, — roe—

.

1 i m-, 1 i n-, 1 o em—

.

t a -, t a m-, tang-, t i m-, t i n g-, ton g—

.

ba, b i, b i n.

a-, a m-, a n-, ang.

s a—

.

Bovendien schijnt het mij juister de onder 3, 4 en 6 opgegevene aldus

te lezen

:

3) m a a, m a ' a, n a a, ia, i a ' a, i n a.

4) m a ï, m a ' i, n a ï, p a ï — a n a, pa'i — a n a, p i n a '
i — a n a.

6) mapaa, mapa'a, napaa, iapaa, iapa'a, pinapaa, paa.

Bij 5) is nog in te voegen : i a p p a.

Bij 9) te schrappen : mangka — ana (zie § 31).

Hiervan zal 't een en ander gezegd en met voorbeelden toegelicht worden,

naarmate ze bij de volgende paragrafen te pas komen of aan het slot van dit

hoofdstuk.

§ 20. Het voorvoegsel t a r a. Dit prefix komt ook voor in de woorden

:

mattarapoetoenga = op het vuur passen,

tinaralagge en i t a r a 1 a g g e = in lachen uitbarsten (cf. Sang. t a-

hoelë'ge).

tinarapeto — te zwaar geladen in het achterdeel (van een prahoe), Sang.

në'tahapeto.

nitaraoeroe = (van angst) in de broek doen, cf. het Sang. u ë ' t a h a-

k i 1 o'),

t a r a o e = haan (waarin ik zoek een afgesleten taraoe'oe = kraaier).

tara in tarawaha (Sang. b a w a / ë'), stam b a h a, mabbaha = iii den

steek laten.
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tarangasa (Sang. t a h a n g e s ë') = roover, vernieler, wordt gezegd van

dieren als de walang sangit (tanang o), varkens, sprinkhanen en van

meuschen, die zich als zoodanig t. o. z van anderen gedragen (b. v.

misbruik makende van de gewoonte, om, als men dorst heeft, klappers

van anderen te mogen afhalen, geen maat daarbij houden). Moeten we

den stam ook in Miangasa zoeken? -- niet onmogelijk, daar dit

eiland, afgelegen en eenzaam, een goede prooi was voor de zeeroovers.

Van t a r i ken ik slechts voorbeelden : manarimata (Sang. m a n a-

h i m a t a) = toezien op, opzicht voeren over, en ta r i m a m a n n a = pinang-

en sirihdoos. Als curiosum vermeld ik nog 't woord t a r a t a r i a s o e = jager;

manariasoe = jagen, met de honden op wilde varkens uitgaan.

Van taroe kunnen ook nog genoemd worden

:

mattaroeallanga (Sang. më'tahoeëllang) tot slaaf hebben, als

slaaf behandelen.

manaroemea (Sang. m a n a h o e m e a) = beschaamd maken.

manaroepia (Sang. m a n a g h o e p i a) = verbetering aanbrengen.

Van ta(g)hoe: ta(g)hoewa/a (Sang. idem) = kiel van een prahoe.

Van saroe: manaroeapida (Sang. manahoeapidë') = tusschen de

andere bedrijven door iets doen, tegelijk met andere dingen mede-

nemen (brengen).

masaroeapida = adj. van iemand, die aldus is aangelegd.

Amagoe ire'e soe waila, paasaroeapida; ariewe toe-

ri'oe mallele, ewe'e lai panaroeapida manga palampoe-
n g a, w o e s a ' a 1 a h a n e, r i s a, w o e n g a, aloë = als ge naar den tuin

gaat, moet ge 't waarnemen om tevens allerlei andere dingen te doen
;
ge moet

niet slechts wieden, maar tevens groente, rijpe bananen, Spaansche peper,

champignons en hout zien mee te brengen.

Van sari ken ik de volgende verbindingen

:

sarindano = waterjuffer.

sariowanana — e. s. v. kalong, nl. pani'i sariowanana = met

grijze haren.

sarimboeata - manarimboeata = aanvuren (st. b o e a t a), sa-

sarimboeata = lied enz. ter aanvuring.

sariannoepa = sarannoepa = S. sahënnoe'= gezwel (o e m a n-

n o e p a = opzetten v/d buik).

sasarindoeita = prijzende opmerkingen tot aanvuring van een verteller

(st. = doeita, S. d o e i' = opheffen.)

Ter illustratie van het in deze paragraaf gezegde mogen de volgende

voorbeelden dienen :
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1. ba Ie matanggaka (Sang. ba /e m a r a n g e') = een hoog huis.

2. b a / e i n d i, tanggane santanni'a (Sang. ba/e ini e, range'e

s ë n t ë n n i') = de hoogte van dit huis in 10 vadem.

3. iai! x
) ba/e atanggaka! (Sang. i a i ! k a i w a / e k a r a n g e' !) wat

een hoog huis!

Mawoe Roeata mata/antoepa; ta/antoeme tawe-s-

s i r i n g e (Sang. Mawoe Roeata e mata/ëutoe' ; ta/ëntoe'e

t a w e' s i h i n g e) God is liefderijk; Zijne liefde is weergaloos.

Ata/a n toep a, Mawoe Roeata mangngampoenga si

ite taoemata waradosa (Sang. Kata/ëntoe', MawoeRoeata e,

ma'ngampoeng si kit e' taoemata waradosa) = Hoe liefderijk

is God, dat Hij ons zondigen menschen vergiffenis schenkt.

Zoo is ma/oanga = wijd ; a / o a n g a = hoa wijd ! en 1 o a n g e =
wijdte (Sang. resp. ma/oang, ka/oang, loange).

Van daleo (Sang. d a / a k i') bestaan er slechts twee vormen

:

taoemata ra/eo (Sang. taoemata r a / a k i ') = een slecht mensch.

taoemata indi tawe-d-da/eone, manarane mammapapia
a b b i (Sang. taoemata ini tawe' da/aki' e, kakanoa'e
raëngkai m a p a p i a k ë ' b i ') = bij dezen man is geen kwaad

;

al zijne daden zijn goed.

taoemataa ra/eo (Sang. taoematakara/ak i')= wat een slecht mensch

!

Doch de derde vorm wordt ook nog anders gebruikt, als 't ware nomi-

naal gemaakt naar ons begrip : atanggak-oe aloë oede (of ata-

nggake aloë oede) na'oma otonge sa/a ta iasasilo (Sang

.

karange' oe (of ka range' e) kaloe ene, haki'oe poesoenge
sa/a ta ikasasilo) = de graad of mate van hoogheid van dien boom

is zoo (zóó hoog is die boom), dat men den top haast niet ziet.

Ata/antoep-oe M. R. (ofata/antoepe M. R.) s o e r o e n i a,

na'oma enz. (Sang. Kata/ëntoe' oe (of kata/ëntoe' e) M. R. soe

doen ia e, haki'oe enz.) Alzóó is de mate van Gods liefderijkheid jegens

de wereld, dat enz.

Men dient echter wel zich het onderscheid in te denken tusschen de

begrippen

:

/alake = de breedte er van, en

alalake = de mate van breedheid er van

;

sallake = de grootte ervan, en

a 6 a 1 1 a k e = de mate van grootheid ervan

;

1) Dezen uitroep hoort men in het Talaoetsche alleen te Moronge,
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1 o ' e n g e = de lengte ervan, en

a/o'enge = de mate van lengte ervan, al verwisselt het dagelijksch gebruik

ze wel

:

Pa'ola'a meda / a 1 a k e (of a/alake) santonggolana,

lo'enge (of a/o'enge) sandappa sansoemi'oe. Pë'koa' meda
wen na h e senten ggo/ang, nandoene sëndë'pa s ë n s o e mi-

koe of sëntenggo/ang kawënnahe, sëndë'pa sënsoemi-

koe kanandoene.
Uat de beteekenissen elkander niet geheel dekken, bewijze het volgende:

la'a oe'indon soenge (Sang. ia' koe'kende nda/ë-

n d i n g) = ik ril van koude, waarin soenge enda/ënding niet ver-

wisseld kunnen worden met asoenge en kara/ënding. Wel kan men

zeggen : Asoenge mbanoea oede sa/a ma'atannoesa barab-

b i s a (Sang. kara/ënding oe wanoea ene sa/a maka'/ahiasë')=
in dat land is 't zóó koel, dat men er van rilt (de Tal. zegt: kippenvel krijgt).

Van den stam da/andima heeft de vorm mara/andima de

beteekenis van koud ; doch m a t a (g) hoe/andima en ata (g) h o e / a-

n d i m a alleen die van gezond en gezondheid.

Over a t a t a ' o beter : a 1 1 a t a ' o zie ad § 32.

Apoeloewe in den zin van „gelieve" is geen Talaoetsch, waarvoor

men immers den vorm met o heeft. Dus in plaats van apoeloewe i ite

madaringika sasinaoefc (liever b i s a r a m) M. R. zegt men : I i t e

madaringiko enz.

Apoeloewe als zuiver Talaoetsch kan alleen in een zin als deze te

pas komen : amagoe i tooe mangahe si' o, i'o apoeloewe = als

hij je vraagt mee te gaan, dan moet ge er gehoor aan geven ('t willen). Doch

mijn zegsman bestrijdt zelfs dezen vorm, die grammaticaal juist is, bewerende,

dat het dagelijksch gebruik hiervoor heeft: „pappoeloewe" (zie § 55).

Bij s a n g k a - worde nog aangeteekend, dat het ook wordt verbonden

met werkwoordstammen b. v. sangkaranta = 1° tegelijk aankomen en

2° met dat hij kwam.

sangkatoenna = 1° een hoeveelheid voor één keer koken vol-

doende en 2e tegelijk gekookt.

sangkapabisara = tegelijk sprekende, maar ook: Napawe
hoeroe naasilo nakal oe manga rario'a nampangab-
boeta boenga soe intal oe si'o/a, sangkapabisarane — e! =
toen de onderwijzer den ondeugenden streek der kinderen, die n. 1. de bloemen op

het schoolerf uitgetrokken hadden, zag, nou maar, toen hij loskwam !

Verhandelingen Bat. Gen. Dl. LIX, 4o st. 2
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Men lette ook op het verschil tusschen sangkarea'a= „eenmaal

zoeken" en sangkapaddea'a = „tegelijk zoekende"; sangkapate =
tegelijk gedood" en sangkapamate = „tegelijk doodende"; idem s a-

ngkareno en sangkapandeno.
De beteeken is wordt ook gewijzigd door een achtergevoegd — a n a b. v.

I ami appata namata sangkaamata boeasoe Salatiga

saran Toentanga; naranta soe Toentanga iami natta-

/ e i : sangkaamatana i amboean D a o e' pina'elega Djogja,

arawe sangkaamatana i Moni roeang-k-Ari pina'elega

Samaranga = Met z'n vieren gingen we tegelijk van Salatiga naar Toen tang;

te Toentang aangekomen, gingen we uiteen: in ééue richting, naar Djocja gingen

David en ik, in een andere richting, naar Semarang, gingen Monica en Ari.

Sangkaamata beteekeiit naast: tegelijk vertrokken, ook „in één

keer loopen": saranapa oede ta'oe inoento eda sangkaamata =
die dingen heb ik in één keer loopen gebracht.

Sangkaamatana heeft soms ook de beteekenis van „op een anderen

keer, op een andere reis" = Amagoe i'o ipa'elega Samaranga,
apidoe lai ipa'elega Poerwodadi? Tal a, ka d do sangkaa-

matana = Als ge naar Semarang gaat, gaat ge dan tevens naar Poerwodadi?

Neen, eerst een ander maal.

Bij de rangtelwoorden lette men op de vorming van aiappane en

a i a n n o e m e = de vierde, de zesde, waar een i ingelascht wordt en op

o e a / o e n e waar de a uitvalt (cf. Sang. k o e a / o e n e).

Voorts wordt opmerkzaam gemaakt op de a (k a) -)- reduplicatie b. v.

aralah a, (stam 1 a h a, cf. Sang. 1 a g h a), arara'a (st. ra'a, Sang.

ha ka), awaworeta (st. boreta, Sang. b o b e '), a r a r i a d i (st. d i a d i)

enz. welke vormen de beteekenis hebben van „'t oogeublik van rijp enz. worden",

(cf. Sang. Sprkk. blz. 80, 81).

Ook vormt a (ka) met achtergevoegd — ne superlatieven: a h e w a-

/ a n n e, apianue, a / o ' e n g a n e, a/alarrane, atanggarrane,

awawoanne, aaoetanne, arappoesanne, a/iwoeëanne (=
a/onggeanne) resp. grootste, beste, langste, breedste, hoogste, laagste,

kortste, laatste, langzaamste.

Ten slotte is er nog a' of a p p a' -f~ e, n e, n g e (het Sangirsche k a
'

of k a ' p ë'
-f- e (n e) Sang. Sprkk. blz. 83. Voorbeelden hiervan zijn

:

a ' a m a n e (a p p a ' a m a n e) =z gaande.

a ' o 1 a n g e (a p p a ' o 1 a n g e) — bezig te maken (Sang. ka'kna'o).

a'elege (appa'elege) = kijkende.
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a'arimboetane (appa'a rimboetan e) rz de oogen sluitende.

a'oraange (a p p a ' o m a n g e) = kruipende (oemomanga, Sang.

h o e m o m a n g).

addeange (appaddeange) = zoekende.

assabbinge (appassabbinge) = etende (van ni a s a b b i ' a, een

nederig woord voor eten, z. v. a. „droog brood eten").

abborene (a p p a b b o r e n e) == schrijvende.

appoendale (appammoendale) ~ roeiende.

addantane = komende.

Bij de vijf laatste voorbeelden ziet men de beginletter van den stam

verdubbeld, in plaats van de hamzah bij de stammen die met een klinker

aanvangen.

Dit a' -f ne heeft nog de beteekenis van „al meer" b. v. a ' a r a-

nine ~ al dichterbij komende (ka'karanin e).

a'a/annoene =r al langer van duur (k a ' k a r e n g o e ' e).

a ' a / o ' e n e — al langer wordend (ka'kanandoene).

a'asoeëne = al meer opgeteerd rakende (k a ' k a s o e ë n e).

a'a/ahane = rijper wordend.

Voor het op blz. 84 Sang. Sprkk. onder 3 genoemde k a ' heeft het

Tal. den duratief-vorm met oea b. v. oeaworeta — ka'bawohe'zr

geschreven staande.

oeatoenna ~ ka' tatoeëng = te vuur staande.

oeapallosa = ka'papëllo' — losloopende.

oea/erre — ka'da/ehe = over iets heen gehangen zijnde.

Het Sang. ka' wordt ook wel vervangen door ma': ma'tatope —
ka'tatope — openstaande.

Vormen als onder 4 blz. 84 Sang. Sprkk. vermeld, schijnt het Tal. niet

te hebben.

Aradamoka worde liever aradammaka geschreven ; terwijl aan

dit lijstje kan toegevoegd worden : a m a g e en amagoe r Sang. k a m a-

geng en kamagengoe — indien, wanneer.

§ 22. Het hier behandelde voorvoegsel luidt in het praesens m a ' a-,

in 't futurum m a a- en in 't praeteritum n a a-, terwijl de overeenkomstige

vormen in het passief zijn i a ' a, i a- en i n a (Sang. i k ë ' k a-, ik a- en

n i k a- of k i n a-).

ma'aworeta = kan schrijven.

maaworeta = zal kunnen schrijven.

naaworeta — kon schrijven.
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ia'aworeta = kan geschreven worden.

iaworeta = zal kunnen geschreven worden.

inaworeta = is kunnen geschreven worden, kon geschreven worden.

In deze vormen ligt opgesloten een kannen, een vermogen, een toe-

stand, die in den persoon zelf', die 't doet of' in de zaak, die 't ondergaat,

gelegen zijn.

Om aan te duiden, dat voor iemand of iets de gelegenheid en de mid-

delen bestaan, om een handeling te verrichten of' die te ondergaan, wordt het

praefix pa na in a a enz. voorgevoegd en gebruik gemaakt van den intensieven

stam b. v. i'o ma'apamoret oe pena oede? = kunt ge met die pen

schrijven ? ore toea! ewe'e toeri'oe ia'apamoretawore' ba-

hewa = ja mijnheer, maar slechts groot schrift kan men er mee schrijven;

tanginna ia'a tawe naapamoreta, ana pena'oe napaddi =
straks heb ik niet kunnen schrijven, want mijn pen is stuk; tappena
waine inapamoret oe tanna? was er dan geen andere pen, waarmee

ge hadt kunnen schrijven?

Dit -pa- ingelascht tusschen a-en-a n a enz. heeft een andere plaats-

aanduidende kracht dan a —[--ana enz. alleen ; doch hierover later bij ana.

Van de op blz. 35 genoemde Sang. w. w. m a k a s i 1 o enz en de Tal.

maanaoenga, maasilo en m a a i 1 a / a, wordt gezegd, dat ma ka

(m a a) daar de kracht heeft om aan te duiden, dat de verrichting eenigen tijd

wordt volgehouden. Dit is niet vol te houden, daar in deze woorden 't moge-

lijk zijn en (of) de onopzettelijkheid der handeling op den voorgrond staan.

B. v. ia'oe naddaringaka lai, ewe'e ta naatingika = S. ia'

dimaringihë' lai, k a i tawe n a k a r i n g i h ë' = ik heb ook wel

geluisterd, maar 't was me niet mogelijk het te hooren.

ia'a pina'elega soe apana, moro naasilo si tooe = ik

ging naar 't strand, plotseling kreeg ik hem te zien (S. ia' n a k o a' so/ong

a p e n g, kute'oe sëngkianoe nakasilo si s i e).

ia'a nanimboeawe, ewe'e tawe naasimboea = ia'na-

ngimboe woeë, kai tawe nakaimboe= ik heb er wel aan geroken,

maar rook er niets aan.

Ma'awoeli staat zeker voor maboe/i (Sang. m i w o e / e) = ver-

geten ; mawoeli = verloren gaan. In het voorbeeld m a ' a a d i o ' a en

ma'anisa'a vermoed ik een a te veel in 't eerste woord en zou willen

lezen : ma'adio'a en ma'anisa'a= wordt kleiner en krimpt in ; ani-

s a ' a (en niet n i s a ' a) = klein van stuk door onvoordeeligen groei (Sang.

k i ii s i h ë').
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Na het bovengezegde is het duidelijk, dat ia en i a ' a tot elkaar staan

als fut. en praes. naast m a a en m a ' a en niet als 't intrans. pass. m a

tot m a ü.

De vormen m a a a-, in a ' a a -, p a a a- en n a a a - zijn er wel degelijk

(Sang. m a k a k a-, m a k a ' k a en n a k a k a-) b. v. m a a a r a ' a aloë

oede, toemba'oe la/anna = de val vau dien boom kan alleen veroorzaakt

worden door een vuur onder aan den stam te leggen. Naaara'a aloë

oede, 1 i / a 1 a = de val van dien boom is veroorzaakt, doordat men den

stam in brand stak. Mampaaara'a aloë oede, amagoe ta matoe-

wanga, 1 a / a i = die boom moet om, als het niet mogelijk is hem te

kappen, steek hem in brand.

De correspondeerende passieve vormen, die in de ?ang. Spr. niet ge-

noemd zijn, maar eene plaats hadden moeten vinden op bldz. 117 en 118, zijn

in het Sang. i k a k a-, i k ë k a k a- en n i k a k a-, welke vormen door slordige

sprekers en vooral door 't jongere geslacht niet in acht genomen worden, en

in plaats waarvan dezen zich dan bedienen van i k a- enz. Voor de Tal. vormen

hiervoor, waarbij 't karakter van ,,per ongeluk", nog sterker op den voorgrond

komt, zie § 32.

§ 23. Het voorvoegsel maï.

Bij hetgeen in deze paragraaf' gezegd is, heb ik alleen te herhalen, dat

de vormen zijn: maï-, m a ' i-, n a ï- voor fut., praes. en praeteritum, corresp.

met Sang. m a k i-, mak i'- en n a k i- (op Tamako hoort men ook wel:

m i k i-). De zuivere passieve vormen zijn in het Sang. i p a k i-, i p a k i'-

en p i n a k i-, waarvoor het Tal. de correspondeerende vormen p a i-, p a ' i-, en

p i n a i- heeft, maar waarvoor in de dagelijksche slordige spreektaal de vor-

men i a p a enz. ook wel gebruikt worden, die óók gebezigd worden voor de

Sang. i a p a enz. (zie § 24). Door de woordzetting alleen komt dan het verschil

in beteekenis uit b. v. soeratë'e takoe' ipakiwohe' si Tatilang
(Sang) = soerata ta'oe ipaiworeta si Tatilanga (Tal.) = ik zal

T. gelasten den brief te schrijven. Dit nu wordt ook wel weergegeven door:

soerata ta'oe iapaworeta si Tatilanga, terwijl de zin omgezet

tot: i Tatilanga ta'oe iapaworeta soerata beteekent : ik zal

T. den brief laten schrijven.

Met ingelascht — p a- wordt het middel, waarmede de handeling ver-

richt wordt, aangeduid : pena indi ta'oe ipaipamoreta sitooe =
ik zal hem met deze pen laten schrijven.

De vormen met -a n a-, waarbij de i in het praes. en fut. wordt weg-
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gelaten (ook in 't Sang.), duiden den persoon aan, aan wien men iets verzoekt

te doen (in het Sang. ook ten behoeve van wien men de handeling laat

doen) en de zaak, waaraan de handeling plaats heeft b. v. i Toe a n g a p i-

naiworetan oe ara na en soerata oede ta'oe paiworetan
oe sonto-m- pamoretana = dat papier zal ik laten beschrijven met

een schrijfvoorbeeld.

Zulke vormen met ingelascht -p a-, doch van den intens, stam, heb-

ben plaatsaanduidende kracht: meda pina'ipamoretani Toeanga
s i a ' o e, de tafel, waarop mijnheer mij heeft laten schrijven.

§ 24. Het voorvoegsel mapa-, mapaa—

.

Hierbij heb ik slechts op te merken, dat 't Sang. woord voor voedsel

beter weergegeven wordt door te schrijven kaën g, daar men 't noch als

k a n g noch ook als k a n g hoort. Uit de poëzie blijkt, dat vormen als deze

als tweelettergrepig worden gevoeld; zelfs wordt een vorm als ka eng ter

wille van 't rythme uitgesproken als kaën g. Uit dezen vorm is weder voort-

gekomen kanen gang en kangenang. Voorts dat het praes. van i a p a-

woreta is: iappaworeta.
Laat dien hond zwemmen = papaa lang oe asoe oede; maar:

papaalanga'a (of- o) asoe oede = laat die hond zwemmen. Hetzelfde

verschil heeft men bij paparénon taoemata o e d e = doe hem zich

baden en paparenóa'a i tooe = laat hij zich baden
;
papa radon

taoemata oede = laat dien man wachten, paparadóa'a taoe-

mata oede = laat die man wachten.

De vorm papararado wil een langeren duur van het wachten te

kennen geven, beweert mijn zegsman, terwijl de gewone vorm is: pa parad o.

Het is foutief „een voorbeeld laten zien" te vertalen door: m a p a e-

legoe toe/ada, hetgeen zou moeten weergegeven worden met , door middel

van een voorbeeld laten zien''. Correct zou zijn: mapaelega toe/ada =
een voorbeeld laten zien.

In de gegeven voorbeelden, die in het praes. gesteld zijn, worde overal

een p ingelascht (dus i a p p a voor i a p a) en voor i p a r a r a d o i T o e a n g a

(op blz. 40 bovenaan) moet gelezen worden : i a p a r a d o n T oeang a.

§ 25. Hierbij worde alleen herinnerd aan het bij § 19 gezegde, dat de

verschillende vormen van dit prefix zijn : mapaa — , m a p a ' a-, uapaa—

,

paa — , i a p a a —-, i a p a ' a en p i n a p a a — , b. v. a n a ' o e ta'oe

pinapaatana'a r i n g a n i t o e a n g g o e r o e = ik heb ru'n kind bij

den heer onderwijzer laten inwonen.
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§ 26. Het voorvoegsel ma I, het aetief-transitieve ma —
,
ge-

voegd vóór den intensieven vorm.

Ter aanvulling noem ik de hierbij gebruikelijke meervoudsvormen:

manipa-,nampa — en pampa — ; voor m a n g a / a p a, n a ' o 1 a ' a

en paddea'a zegt men tegen meer personen, ook resp. mampanga/apa,
nampa'ola'a, pampaddea'a.

Vervolgens nog eenige orthographische opmerkingen

:

mangaloepa worde geschreven niangalloepa,

mamali ,, ,,
mamall i,

m a n a b o e ,, ,, m a n a b b o e,

mamate
,, ,,

mamatte.

Wie de klanken goed heeft gehoord, kan ze niet meer anders weergeven,

(tenzij vormen met b en d en g die ook met hamzah te schrijven zouden zijn,

b.v. in a ij a ' b o e in pi. v. manabboeen m a ' d e a ' a in pi. v. m a d-

d e a ' a), hoezeer hij bezwaren hebbe tegen 't schrijven van dubbele consonanten.

Mamate toch (van den stam p a t e) is een geheel andere klank dan

mamatte (van den stam batte), en moet dus ook anders worden voorgesteld.

De Sang. «equivalenten van oetepana, boeni, boera, ba'tte,

pasanna, panta'a, saripo, saghenggela, togola, en di'i zijn

resp. k o e h e p e n g, boeni, b o e h a, b ë ' t e, p a s a ë n g, p ë n t a', s a-

g h i p o, s a g h ë n g g e 1 ë ', t ë ' g o en d i k o'.

Zoo S. de n go e al iets te maken moge hebben met ,,dangoe'',

men houde hierbij in het oog, dat ,,d ë n g o e"', ,,d o e m ë n g o e" beteekent:

,, zoenen".

Bij o e m a w i t a en m a n g a w i t a worden de volgende voorbeelden

ter aanvulling genoteerd:

masse'eta = strijden en

mane'eta = den oorlog aandoen.

mabbiroe = 't hoofd omdraaien en

mamiroe = draaien, keeren.

mabboso = uitgestort raken en

m a m o s o = uitgieten.

massasindo = van elkaar scheiden en

m a n i n d o = verstooten.

massoe/e = terugkeeren en

manoe/e = teruggeven.

mabbilinga = zich omdraaien (in bed)

mamilinga = omkeeren.



24

mabbisara = spreken en

mamisara = toespreken.

m a g g o 1 a n g a = in beroering geraken en

manggolanga = roeren.

mabboe/o = twisten en

mamoelo = een twist aandoen.

§ 27. De vormen mandaren o en manggahoeressa worden

verbaal alleen in ontkennenden zin gebruikt (de nominale vorm nianda-

r e n o beteekent „een badende, badgast"). In bevestigenden zin wordt bet

praes. van 't fut. bij de uitspraak onderscheiden door 't rekken der a en het

meer laten doorklinken der n en nsf, hetgeen dus zou weergegeven moeten

worden door : manndeno en manggoeressa of manggoeressa.
Bij pangangimana (,,'t moment of de wijze van") worden aan ge-

teekend : pamamoreta, pamamasanna, palalassoeta enz.

De bewering dat het Tal. i m a n a, Sang. h i m a n g, aan 't Arabische

i m a n zou zijn ontleend, is onjuist ; wel heeft het aan 't Mal. ontleende Arabische

woord zich in het Sang. als een soort duplicaat ingedrongen naast den oorspron-

kelijken vorm, maar van onds is hi m a n g in het Sang. aanwezig geweest.

Aan § 28 "heb ik (omtrent a t a t a ' o zie § 32) slechts toe te voegen, dat

bij dit m a ook nog de meervoudsvormen m a n g k a-, en naiigka — ge-

bruikelijk zijn; van meer personen zegt men ook wel: mangkanawo en

n a n g k a n a w o, in plaats van manawo en nanawo.

§ 29. Hier zijn eenige fouten ingeslopen : er staat m a 1 o e nga voor m a-

/o'enga = ma/o'e; marasa voor marasa (Sang. m a h a s a = dor

;

m a h o e s o e' = mager) ; malangkasa voor ma/angkasa (Sang. 1 a-

n g k a') ; marolo en d o / o voor maroro en r o r o (Sang. horo en

r o r o) ; het Sang. d o / o in me n d o / o = a/d hitte v/h vuur blootstellen en

m ë ' d o / o = een blaar krijgen en 't Tal. 1 o / o = poffen ;
vandaar Sang.

dolo = blaar.

Het Sang. aequivalent van t i 1 o e a k a, dat ook „ruim" beteekent.

is mata/oeahe (cf. 1 o a h ë' en 1 o a n g)

van m a s i o m e niet ra a / o ra e, maar ra a s i k o m e,

,, dit a ' a — n i n t a',

,, ra a r i p o e — m a h e p o',

,, sabboe — se' boe,

,, p a 1 1 a d a — p e 1 1 a d e',

in a r a n i — marani.
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Weinig — matoe/oenga, breed = raa/alata, licht = m a r a n-

n a (Sang. m a h a ë n g).

§ 30. Ziehier het voorbeeld : Manga ra ri o' si'o/asoe Liroe-

nga, mannamboana manga rario' si'o/a soe 8aliwabboeda =
Manga rario' si'o/a soe Sa/iwabboeda mattoe/oengana
manga rario' si'o/a soe Liroe n g a = Te Liroeng zijn er minder

schoolkinderen dan te Salibaboe = Te Salibaboe zijn er meer schoolkinderen

dan te Liroeng.

In deze vormen hoort men de eerste letter van den stam verdubbeld,

bij die met (/ beginnen zelfs de a afgestooten, zoodat men of de letter moet

verdubbelen of de a als a' schrijven: van maraoe (ver) dus ma'da-o-e-

a n a of m a d d a o e a n a. Mij schijnt m a ' d a o e a n a te verkiezen.

§ 31. Na hetgeen er over de prefixen m a n g k a- enz. en m a-

mpa — in de §§ 26 en 28 is gezegd, behoeft hier slechts de onjuist verklaarde

vorm mangka'a/apana nader beschouwd te worden, die samengesteld

is uit man (zie § 12) en a'a/apana.

De gk is ter afbeelding van de uitspraak. Het afgestooten worden

der eerste a van a ' a / a p a n a eischt de k en deze weer den overgang

van n in ng. A'a/apana is de correspondeerende vorm van het Sang.

(i)le'-a/a-keng, dus ontstaan uit (i ) a ' -•}- a/apa-(-ana = wordt ge-

haald (eig. wordt ten behoeve van iemand gehaald, maar deze vorm wordt op

Sang. en op Tal. veel gebruikt voor het eigenlijke passief), zoodat dus

mang-k -a'a/apana wil zeggen: „wordt altijd maar door (telkens en

telkens weer) gebaald".

Wij hebben dus hier niet met de vóór- en achtervoegsels m a n g k a -(-

a n a te maken, maar met het woordje m a n -f-
de voor- en achtervoegsels

(i)a -f a n a, waarover nader onder § 30.

Van m i- ken ik naast m a m i a r a ' a (Sang. m a m o e / a h a') = ge-

leiden, tot gids zijn en piara'a = aanvoerder geen ander voorbeeld of 't

zqu moeten zijn in den naam van het eilandje Miangasa (het onlangs zoo

vaak genoemde Las Palmas) zie tarangasa in § 20. Een voorbeeld, dat de

a geheel verdwenen is geeft in o e m p a ' a = vinden, krijgen naast m a a-

o e m p a ' a (Sang. m e n s o e, m i s o e, m i w o e, m o e p o e) en m o e-

n d o e ' a = neerstorten, in elkaar zakken (S. inaendo e').

§ 32. De voorvoegsels a 1 1 a'— , m a 1 1 a'— , a'atta'— , m a t a-

t a'-, natta'— en i n a 1 1 a'— , zonder en met ana.
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Wat de befceekenis aangaat, zoo is die reeds juist aangegeven als aan-

duidende, dat de handeling bij vergissing, bij ongeluk is geschied.

A 1 1 a' en m a 1 1 a' fungeeren als fut., mattata' en a'at-

t a' — als praes. A 1 1 a' -, m a 1 1 a' en 111 a 1 1 a t a' — worden zoowel

actief als passief gebruikt, a ' a 1 1 a' — alleen passief.

Natta' en i n a 1 1 a
1

fungeeren voor praeterituni, 't eerste voor

het actief, 't laatste voor 't passief.

Zij kunnen alle ook met - ana worden samengesteld, behalve matta-

ta' waarbij dit niet gebruikelijk schijnt te zijn en natta' -,waar't van-

zelf spreekt, dat het niet kan, daar natta' alleen een actief karakter heeft.

In verband met het hier gezegde, dienen de voorbeelden van den heer

Talens eenigszins herzien te worden. De onderstaande voorbeelden zullen de

kracht dezer voorvoegsels aantoonen:

I ' o m a n g kimbarranga mattabbisaram b i s a r a r a-

/eo = pas op, dat ge niet gedachteloos een slecht woord op uwe lippen

neemt. Mang kimbarranga pia bisara ra/eo mattabbisara
s i ' o = pas op, dat niet per ongeluk een slecht woord over uwe lippen komt.

Allo indi ia'a mangkete mattatabboreta = vandaag verschrijf

ik mij telkens. P a m o r e t a n g k o e mangkete mattatabboreta
allo indi = in mijn schrijfwerk worden heden telkens vergissingen gemaakt.

Kimbarranga medaoede mattabboretan-oetinta si'o =
pas op, dat die tafel niet per ongeluk door u met inkt bemorst wordt. A t-

t a b b o s o a n - o e - o e a ' e m a / o s o s i m m a i n g a 1
), L o n a' 3

) ! = de

kinderen zullen nog 't kokende water over zich krijgen, Lona' ! Sa/ana'oe

narolo a'attabbosoan-oe-oea'e soe embere wawebeta-
n g k o e = mijn broek is nat geworden, daar er telkens water over gestort raakt

uit den emmer, dien ik draag. I Sila'a natta'onggol-oe-inasa,

pinakkoro tinagganga = Sila'a heeft per ongeluk 't vleesch vóór

de rijst aangereikt. Inasa inatta' onggol-i-Sila'a, pinakkoro
tinagganga = het vleesch is per ongeluk vóór de rijst aangereikt door

Sila'a. Tmainga inatta' o nggolan-oe-risa = men heeft bij ver-

gissing Spaansche peper aan broertje gegeven. Paararanga i'o mamo-
reta; attabboso tinta soe meda = wees voorzichtig bij het schrijven

;

(want zoo niet) ge zult nog per ongeluk inkt morsen op de tafel = wees

voorzichtig bij het schrijven, opdat ge niet per ongeluk inkt op de tafel morst.

1) Sim mainga (Sang. i sircng o e n g k e') = broertje en zijne broers en zusters.

2) Lona', afkorting van Tamaiona'a = de onbevreesde, van tnallona'a = aau 't sehrikken

brengen, bevreesd makeu.
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Er is hier analogie met den vorm mawa'a (§ 28) = ,,'t zal komen

te breken" = „pas op dat het niet breekt". Dus attabboso: ,.ge zult

komen uit te storten" = voorzichtig, dat ge niet morst.

I a m i o e iuawake manahnga s o e p a s a k a, p a n a 1 a n g a

paüpia; attatta'o rarotong o e waine, mauindara r o e m a

sampaddi = nu ge op de markt gaat wandelen, denkt er om, dat ge u

behoorlijk gedraagt; past op, dat ge niet het eigendom van een ander komt

te stelen, al is 't ook maar ééne naald.

Nog op een andere eigenaardige beteekenis van matta moet ik wijzen ;

au na indi ta matta'anna sia'a= dit voedsel kan mij niet verza-

digen (ik heb er niet genoeg aan). De Saugireezen hebben ongeveer hetzelfde

:

k a ë n g i n i t a w e makakaeng si s i a : dit voedsel kan mij niet tot

(voldoende) voedsel strekken. P a m o r e t a n a indi t a ma t tab oreta

sia'a: dit schrijfwerk heeft voor mij niets te beduiden. Zoo ook: oen o e

indi mawakka? t a mattapasanna sia'a = noemt ge dit zwaar

?

dit is voor mij heelemaal geen vrachtje.

§ 33. Eigenaardig is het, dat m a / a n n a b a in het Tal. beteekent

d o o d s t i 1, terwijl men op Sangir van een diepen slaap zegt ,,m a / ë n n a b ë' ",

waarvoor 't Tal. weer het woord „ra a / a n g a" heeft, wat ook gezegd wordt

v/e tol, die op één plek mooi blijft draaien : a s i n g ;i m a / a n g a.

Madantinga (Sang. m a r e n t i n g), doch met de beteekenis van

„vies zijn van".

Ma'ire is in het Sang. me 'kaki re = met elkander afspreken

( Sang. koemiré = Tal. o e ra i r e).

In mallipasa is wellicht 't Sang. 1 ë ' p a s ë'; voor de Sang. ë' zegt 't

Tal. vaak i b. v. kantore' = a n t o r i, k o n t o r o 1 o e r ë - k o n t o r o-

1 o e r i, voor S. mensang = misschien, heeft 't Tal. m i n s a n a.

Bij ra a b a 1 a s a worde opgemerkt dat dit „leenen van zaken" beteekent;

„leenen van geld" is m a n g a n g k a s a.

Naast m a s i n g k a' is er in het Sang. een vorm m a n i n g k a' =
opvangen (Tal. m a n e n g k a m a, stam s e n g k a m a) waarvan de vorm

in a s i n g k a' beteekent: „kunnen opgevangen worden" en „handig in 't

opvangen". Zou niet hiervan „masingka'" knap, wetende, afgeleid zijn?

§ 34. Het voorvoegsel masi'.

Daar deze § uit 't werk der Heereu Adriani en Talens is uitgevallen

en wij niet weten kunnen wat daarin is behandeld, moge hier het praefixum
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m a s i', in 't praeteritum nas i'-, iniper. p a s i' zoolang ondergebracht worden,

dat dezelfde beteekenis heeft als in het Sang. Zie Sprkk. blz. 112.

Een paar voorbeelden tot goed begrip van het gebruik laat ik hier

volgen. Masi'amatoe amane = een ieder gaat zijns weegs. N a s i'-

ola'oe olange = ieder deed het voor zich en op zijne manier. P a s i'-

pa n ga/a pa boeane = een iegelijk neme zijn deel.

§ 35. Op elkaar wachten is: mala/arado. Hierbij nog eenige voor-

beelden van niet-intensieve vormen afgeleid (bij de voorbeelden van den Heer

Talen s is er reeds een, waar de wederkeerige vorm van den nominalen vorm,

die van den intensieven stam is gemaakt, werd afgeleid, n. 1. masasindo,

dat staat naast m anindo versfooten)

:

mabbawalasa (stam b a 1 a s a 1

), Sang. m e ' b a w a 1 a s e') om beurten

met elkaar zingen,

mappapilita (p i 1 i t a, Sang. p i 1 i' = houwen) elkander met het zwaard

te lijf gaan.

mappapoe'oela (poe'oela) = elkander slaan,

maggahahaoe (h a o e, Sang. gaoe == zacht woord voor k o n t i =
leugen) elkander bedriegen.

massasasimbaka (s i m b a k a, Sang. s i m b a h ë' = antwoorden) =
twisten.

ma'aö'a (o ' a, Sang. koka = met de vuist sla;m) met elkaar boksen,

map papan gan e ^ane = vloek, Sang. idem) elkaar vervloeken,

mattatoe/oenga (toe/oenga) elkaar helpen,

ma'a'oetoe (oetoe, Sang. k o e t o e) elkaar luizen,

mabbawela'a (b e 1 a ' a, m a m e 1 a ' a = schoppen) elkaar schoppen,

malla/oetanga 1 o e t a n g a) op elkaar schieten.

Beroepsnamen

:

ma'bawanti = koppensneller,

mamamate = moordenaar,

mamamarenta = regeerder,

m amamoreta = schrijver,

mamamoranga == omroeper,

manganga/iata = omroeper (oema/iata = omroepen).

1) Dit schijnt mij te zijn het Mal. balas (Sang baUsë', Tal. baUsa = vergelden, vanwaar

më'bawaiisë' = mabbawaHsa — elkander vergelden). Er is echter nog een ander mabbalasa (stam

balasa = schuilplaats v. dieren; Sang. baesë', më'baesë' = in een schuilplaats zijn). In het Sang. zijn

nog de vormen mawaesë' = „droog" (van 't weer; en „ophouden met regenen"; in 't Tal. alleen de

vorm uawaesa = „'t is opgehouden met regenen".
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§ 36. Het voorvoegsel i.

Hier zon ik ten aanzien van de spelling mij een opmerking willen

veroorloven, n. 1. om, overeenkomstig de uitspraak, te schrijven:

iwabboreta, isassosota, isassoetta, itattoempa, isas salie,

iraddarisita, i 1 a 1 1 a g g e, iwabbanta enz.

De instrumentale beteekenis van dezen vorm is in 't Sang. ook nog te

constateeren : Dario' kadodo'e i re' da/eng oe më'tatahana'e
t a m a i-r a m a h i — het kleine kind wordt door zijn kindermeisje heen en

weer gedragen („geloopen" staat er eigenlijk).

Bij het woord inangoe (Togiansch voor „toespijs") in de noot op

blz. 59, worde gewezen op het Tal. woord sinango (stam sango= adem)

= spijze; m a n i n a n g o = eten.

De praesens-vorm van i p a m o r e t a is niet ï ï p a m o r e t a, maar

ipammoreta; de i krijgt ook wel iets mee van den gerekten klank van

p a m, maar de vorming geschiedt regelmatig.

Ten slotte nog dit: iapaworeta = zal bevolen worden te schrij-

ven; wordt bevolen te schrijven = iappaworeta; werd bevolen te schrij-

ven= pinapaworeta; beveel te schrijven = papaworeta; zal bevolen

worden geschreven te worden = ipaiworeta; wordt bevolen geschreven

te worden : ipa'iworeta; werd bevolen geschreven te worden = p i n a i-

woreta; beveel geschreven te worden = paiworeta.

Van de vormen met i a ' a — is in de vertaling de t ij d foutief: i a ' a

is praesens, i a- fut. en i n a- praet.

§ 37. Het invoegsel — oem —

.

M a s a ' e, een nieuw huis inwijden, moet naar de uitspraak van mijn

zegsman geschreven worden: massa' e, zoodat ik onwillekeurig dacht aan 't

Sang. më'sake = tracteeren, op een feest uitnoodigen, van sake = gast.

Bij dit massa'e moet men dus meer denken aan een feest dan wel aan het feit

van „de trap van een nieuw huis bestijgen", want voor en na 't feest zegt

men 't niet, alleen van het feest zelf.

Dan bestaat er ook nog een masa'e van een anderen stam sake,

samengesteld met ma II, = in een prahoe, of te paard komen te zitten.

Van den stam oera zijn er vier hoofdvormen te onderscheiden:

I. m a ' o e r a (Sang. me'- en m ë ' k ë ' - k a p o e r a) = wat doet, wat

wilt ge doen? [in het praes. wordt de a' iets meer gerekt].

n a ' o e r a (Sang. ne'kapoera) = wat hebt ge gedaan ?

II. maoera=a. (Sang. më'kapoera)= wat zal er van worden ? (m a II).
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h. hoe? (maoera awange = hoe is de kleur er van?).

naoera (Sang. në'kapoera) = wat is er van geworden

?

III. oemoera [Sang. ('pë')kapoeraeng of ('pë')kapoeraneng]

= hoe zal ik het aanleggen?

o e ' o e r a (Sang. në'kapoera) = wat scheelt u?

inoera (Sang. n i p e ' k a p o e r a n e n g) = hoe hebt ge het aangelegd ?

inoemoera = hoe is 't gekomen?

IV. maoera-oera = van allerlei doen.

Het Sang. më'koerate = jammeren, ach en wee roepen (stellig wel

met het bovenstaande samenhangende) voor: herhaaldelijk më'kapoera'-

ete = „wat zal er van me worden, wat moet ik toch doen" uitroepen.

loemintoeta beteekent een trap afgaan (1 i n t o e ') ; dalen (van

een berg) = soemosota (Sang. doemë'soeng).

Het Sang. aequiv. van loeloesa, loemoeloesa = uit een boom

klimmen, is dëlloesë', doemëlloesë'.

S o e m a p p a (niet soemapa) of manappa= kauwen, (niet : plan-

ten), Sang. s ë ' p a.

Bij s o d o ' a is 't Sang. s ë ' d o e ' te vermelden.

O e m a n a, liever o e m a n n a van a n n a (Sang. k a ë n g) = eten

;

a n a is een voegwoord.

Oema/oweta (de r is niet juist) niet „brouwen," maar „gebrekkig

spreken", als een vreemdeling die met de l enz. tobt en van oude menscheu

en kinderen (Sang. k a / o w e ').

Kruipen is o e m oraaiiga van o m a n g a (Sang. h o m a n g).

Het Sang. aequiv. van oso'a is kë'so'= zich intrekken (krimpen =
me'kokohë' en zich terugtrekken= soemoho', van s o h o ', o h o ').

O 1 a b a (Sang. k o 1 a b ë '
•, oemaele (cf. S. koemakoelele),

oema'alla (S. koemakëlla) van den stam k ë 1 1 a= de oogen open

hebbende.

De klanknabootsing van 't kakelen hebben de Tal. 't beste weergegeven

door 't accent te laten vallen op t o van o e m a t o ' a, waar de Sang. den

klemtoon op m a van k o e m a t o' leggen.

Bij o e m o e r o e zou ik liever niét o e h o e' aanhalen (immers de h in

het Sang. doet een r in 't Tal. verwachten en voor de hamzah zou ta moeten

staan), maar k o r o = drek, Tal. a ' o r o (Sang. k ë ' k o r o) = endeldarm.

Het Tal. aequiv. voor o e h o e' is oeroeta.

Voorbeelden van stammen met g en n g kan ik de volgende geven:

goemahelaba — rechtop vooruitschieten.
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goemonoba = ineengedoken vooruitschieten.

goemarehe = klanknabootsend woord voor geluiden als bij het scheuren

van goed.

goema/egeka (Sang. goema/ë'geh ë'), klanknab. woord voor het geluid

dat het water maakt in een flesch, bamboe of rivier,

goemanggiana (Sang. g ë n g g i a n g, g o e m ë n g g i a n g, cf. ook

gënggang, goemënggang = bezorgd zijn) 3= vreezen voor.

g o e m o ' a (Sang. goemoë) = opzien tegen,

sfoemoeila hikken.

ngoemanganga (Sang. id.) openstaan van den mond, van een deur.

ngoemanginsinga (Sang. n g o e m ë n s i n g) van iemand, die bij het

lachen te veel het tandvleesch laat zien.

ngoemangangala (Sang. n g o e m 5 n g a / ë') a met vollen mond spreken,

b niet goed sluiten, van een koffer, die te vol is.

loemarampiroe is zitten met verdraaide beenen én een scheef

lichaam (stam p i r o e, Sang. p i h o e).

toemambari'ina= zitten met gevouwen beenen (t a m b a r i ' i n a, v.

r i ' i n a = bocht),

toema/ampisoe'a (Sang. ta/ëmpisoe')= als loemarampiroe,

maar met het lichaam recht.

Bij loemarampenoga liggen de dijen tegen elkaar (ter bedekking

der schaamdeelen).

Het Sang. aequiv. van oemaentenga is verkeerd opgegeven; het

moet zijn k e n t o', k o e m e n t o' = op de teenen loopen; dan is er ook

nog kengkeng op één been voortspringen (k e n t e n g = liefhebben,

vertroetelen, Tal. (m a n g) e 11 t e n ga; hiervan leid ik af de woorden voor

pink: inenten ganga (Tal), en koenentemang (Sang").= 't lie-

velingetje. Een mossoort op Sangir heet ginentelahoe, ontstaan uit

kinenteng oe lahoe, zij wordt gedroogd en in kussens gedaan in plaats

van kapok).

Het Tal. aequiv. van 't Sang. a m b o e n g is a m b o e n a, manga-
m b o e n a = ophoogen, overdekken met aarde.

§ 38. Oemio'a is niet hangen, maar schudden. Naast oemaa m a-

g a met praes. o e ' a a m a g a, bestaat ook oemamaga met praes. o e ' a-

maga in dezelfde beteekenis.

Met de vormen na 't ontkenningswoord is 't in 't Talaoetsch evenzoo

gesteld als in 't Sangirsch, zoodat mij de zienswijze van den Heer Adriani omtrent

de vorming van het praes. der o e m-vormen alleszins juist toeschijnt.
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§ 39. Duratief=vormen met oem. De duratief-vorm is o e en

niet o e', dat het kemmerk is van het gewone praesens. Het verschil tusschen

deze beide komt 't beste uit bij de w. w. die hun praesens met o e' vormen

en een duratief' met o e hebben. Naast oeatingara (durat.) is de vorm

toettatingara (praes.) wel degelijk in gebruik en men onderscheidt

beide vormen heel goed

:

oeatingara = „naar boven kijkende", wordt van een toestand gezegd ;

*

toettatingara = „juist opkijkende", wordt gezegd van de beweging

van het opzien ; itooe oearisitaro'en tanginna = hij staat reeds

eenigen tijd ; doeddarisita = staat op, bezig te gaan staan. D o e m i-

sita, doeddisita enz. bestaan ook.

Bij alle gegeven voorbeelden van duratieven dient dus de o e' plaats te

maken voor o e.

Op zijde liggen is soemasandirana (s andira na= zijde, Sang.

se n d i h a n g).

Oeatoeada is een houding als bij 't haasje over springen (de zeer

gebukte houding van den persoon over wien men springen zal).

Hurken is loemaringko'o.

Van oemaira'oepa (Sang. doemahë'koe') heeft men o e ' a i-

ra'oepa = de armen kruisende en oeaira'oepa= de armen gekruist

houdende.

Van oemaimba/oeda (Sang. mangëmba/oedë') n.1. in een

houding als bij het mamaloeda (Sang. m a m a / o e d ë') = een wijze van

visschen, (waarbij men met de eene hand de prahoe roeit en met de andere,

die achterwaarts gehouden wordt, de lijn over 't water laat scheren) heeft men

oe'aimba/oeda (praes.) en oeaimba/oeda (dur.)

A/intoeda heeft naast loella/intoeda ook oe'a/intoeda

(praes.) en oea/intoeda (dur.).

Oeasora komt van soemasora = schuin staan (Sang s o h a).

Oeatarawoe'oe van m a 1 1 a r a w o e ' o e = in een vierkant liggen,

een vierkant vormende.

Oeapa/iwoeta (dit meen ik uit het zonderlinge oeaparioeta

te moeten opmaken), van mama/iwoeta = omringen (cf. Sang. 1 i w o e'

en 1 i w o e n g).

Van tallooze w. w. heeft men naar analogie duratieven gemaakt. Als

curiosa noem ik

:

oea'a'o.'a = geruimen tijd bezig elkaar te stompen,

oea'aoetoe = „ ,, „ ,, te luizen.
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De Sang. equiv. der Tal. duratieven vind ik in passieve vormen als:

ka'bawohe' en ma'bawohe' = Tal. oeaworeta = geschreven

staande,

ka'dareso' = ma'dareso' = Tal. oearaddo (mangaddo) in be-

waring liggende,

k a ' s a s e 1 1 e' = ma'sasëlle' = Tal. oeasalle'a = gestoken tusschen.

Een anderen vorm van duratieven, n.1. van het intrans. pass., vindt men

in het Tal. in tata/endenana = op de vlakke hand gehouden (tatta-

/endenana= Sang. tëta/endengang = praesens) ; wawebetana=
aan een hengsel of touwtje gedragen ; sasahipoenana r: in bewaring

zijnde ; larangkoemana = in de gesloten hand gehouden, welke vor-

men in 't Sang. zouden moeten weergegeven worden met: ma ' tat a/ende ng,

m a ' b a w e ' b e', ma'dareso' en m a '
/ a h e n g k o e n g, juist als de vor-

men met o e a.

In het actief vindt men voor deze w. w. (zie bij § 21)

ka'bohe'e = abbórene
ka'deso'e = a'addóne

ka'sëlle'e = assallenge

§ 40. liet invoegsel in.

Voor linoemoeloesa moet staan liloemoeloesa, voor d i-

noemangana, diroemangana, voor dinoemarisita, diroe-

m a r i s i t a, daar de eerstgenoemde vormen niet meer gebruikt worden.

De gewone ontkenning in 't Sang. luidt: tawe rimangeng — hij

is niet naar boven gegaan ; de vorm tawe rimë'dangeng = hij is nog

niet naar boven gegaan. Dit rimë'dangeng stel ik mij voor ontstaan

te zijn uit t a d i n o e m a ' d a n g e n g (cf. ta na'dënta naast t a n a-

rënta enz.) waar eerst -o e- uitviel en ma' tot m ë' verklankt werd.

§ 41. In het gegeven voorbeeld voor „hij is reeds door mij geslagen"

mag de slot a van winanoela niet wegvallen.

Alleen in vormen als binanoel i t o o e = door hem geslagen,

mag het wel.

Bij adanga worde 't Sang. mangalë'dang vermeld, dat in be-

teekenis echter eenigszins afwijkt.

Men lette op het verschil der vormen:

pinanganoe — = waarmede werd ge

pina'anoe — = 't geen is ge

pina'annoe = inannoe = „door u opgegeten".

Verhandelingen Bat. Gen. Dl. LIX, 4o st. 3
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inangkoe kan zoowel beteekenen „door mij gegeten" als: „mijne

moeder".

§ 42. Ter aanvulling de volgende voorbeelden nog: diriahi = voor-

bereid, d i r a m e — met elkander in vrede gebracht, d i r a n g e = gebakken,

diroemaganga= even aangekomen, diroemaddoeka= naast gaan zitten,

diradoepana = nachtmerrie gekregen hebben (dadoepa = nachtmerrie),

dirorongana — gevraagd, lilassoeta = doorgestoken, liloemente
= overheen geloopen, liloeranga = geladen, = 1 i 1 a b b i n g a — begraven,

liriwa = op den schoot gehouden. Zie ook de 3 eerste regels van § 40.

§ 43. Andere infixen en prefixen.

AL-, O E L-, S A L-, T A L-

a/engkenga (Sang. ka/engkeng), stam engkenga = de broek

opstroopen: bawi a/engkenga = zwart varken met witte pooten.

pa/epawanga naast p a w a n g a (Sang. ki noaëng of kenna-

waëng) = de ijle ruimte, m a g a w a n g a = ongerust zijn over, en m a p a-

w a n g a = het gevoel hebben, dat men wel heeft boven op een berg, het

Sang. goemëngginaëng (uit goe meng gang oe aëng).

a / a i t a (Sang. k a / a i ', v/d stam k a i ') speer met weerhaak.

mangoe/iri (Sang. mëngga/oehi) = peuteren (cf. o e r i en

s o e h i).

a/appa = o e / a p p a (Sang. k a / ë ' p a) = klappertak (cf. taghoe/ë'-

p a ' = die tot armen dienen), oemaiappa (Sang. toematale'-

pa') = de armen uitstrekken (cf. S. kalape == T. m a n g i a p e=
wenken),

m a m o e / a r o, bijvorm van manga h o = afnemen, afgrissen.

ta/o'apa (Sang. t a l o k a', v. d. stam t o k a', Tal. t o ' a p a) in de handen

klappen,

a/ialasa (Sang. k a / i a e s ë', stam ka e se') verstrooien,

masa/ihanga (Sang. masa/oemighang), naast m a i h a n g a= warm.

sa/iawoeka (Sang. sa/ia woehë', stam s a w o e h ë ') uitstrooien.

ta/endenga (Sang. ta/endeng, stam tendeng; cf. ook s e n d e n g)

op de hand dragen,

ta/attada (stam ta/ë'tadë', stam t ë ' t a d ë ') trede van een trap, naast

tattange = keep; m a n a 1 1 a d a = een keep maken,

t a / i m b o e ' o e (v. t a m b o e ' o e), Sang. t a / i m b o e k o e == knoop in

een touw.
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ba/andanga (Sang. ba/andang, stam b a n d a n g, vgl. kandang)

dwars leggen.

b a / o e n o e' (Sang. idem) een wilde mangga, zeer vezelig (b o e n o e '),

ALI-, ALOË-, BALI-, BAZOE-
a/ m b o i (Sang. ka/isoesoe) kruin, draaikolk.

a/imboewoeta = spin (cf. a/i m boetoe en a/iboeroena).

a/intoeinga (Sang. ka/intoeing) een salto mortale maken.

a/ipappaka (Sang. k a / i p ë ' p a li e ') met armen en beenen slaan.

a/iboeroena (Sang. k a / i m b o e h o e n g) in de war, van draden.

a/oeandaga (man g-) bespotten.

a/oedoenga (Sang. ka/oedoeng = ka/impoedoe') gekromd, omge-

kruld, gekronkeld.

a/oepatti'a (Sang. k a / i p a n t o e' ) wippen.

a/oebengkola (Sang. k a / o e b e n g k o', k a / i b a n g k o') krom.

a/oembeonga (Sang. ka/oembeong) een scbeeven mond trekken.

a/oempiringa (Sang. ka/oempiring) = spartelen.

a/oempoenga = een krab.

b a / i a ' a s a (Sang. b a / i a n g k a', ba/ikë'kasë') opspringen.

ba/intoei'a (Sang. b a / i n t o e i' ) onderste boven keeren.

ba/oen sengeka (Sang. ba/oensengehë') op zijde hellen.

ba/intango (Sang. pa/intakoebë') omslaan.

sasa/oembainga'= sjerp (aoembainga = omslagdoek, Sang. k a -

këngkaëng).

s o e m a / o e n g k e r e t a = flikkeren (cf. Sang. k e r ë', k o e m e r ë' = Tal.

oemereta = met de oogen knippen).

TI — , TIM—, TIN—, TING— , TINGKA-, TOEM-.
m a 1 1 i m a r o e a 1 a (Sang. më'tëmahoeala) koketteeren.

mattimbalonga (Sang. më'timbalong) == hangen,

mattindaho = logeeren,

mattindatoe (Sang. më'tëndatoe — op audiëntie gaan) = zich als

vorst gedragen,

mattingoembasana (Sang. më'tëngoem basen g) = van jongens,

zich aanstellen,

mattoempaddisa (Sang. p ë ' d i s ë') een zonnebad nemen,

mattoembati (Sang. m ë ' t o e m b a t ij een zonnebad nemen,

mattoempate (Sang. më'toempate) zelfmoord begaan.
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mattingkanawo (Sang. më' tëngkanawo) zieli laten vallen,

mattingkawoe'ana (Sang. më'tëngkiwoekang) zich bedrinken,

mattingkawonoka (Sang. rn ë ' t ë n g k a w o n o h ë') zich laten zinken.

mattingkawoeloesa (Sang. më'tëngkawoe/oesë') zich laten zinken.

-T i n g k a- is dus een combinatie van -t i - en - k a- (ma II); terwijl de

andere vormen van -t i- zeldzaam zijn, kan van ieder w. w.. waarbij liet hierdoor

uitgedrukte begrip denkbaar is, een vorm met -t i n g k a- gemaakt worden.

II-, -LOE- (M, N, NG) -RIM-, -ROE-,

m a / i w a t o e (Sang. idem) rolrond.

ma/oen da ra (Sang. ma/oendaha) blozend.

m a / o e u d i r i k a (Sang. mahoendirihë') geelachtig,

ma/oembira (Sang. m a h o e m b i r a) witachtig.

m a / o e n s e m a k a (Sang. ma/oensemahe') aangenaam ; s e m a k a = licht,

ma/oengkitoema (Sang. mahoengkitoeng, mahoeitoeng)
zwartachtig.

marimbosa — een boom die op een citroen lijkt,

maroewatoe (Sang. mahoewatoe) steenachtig,

maroeangina (Sang. mahoeanging) winderig.

(Hiervan kunnen, door voorvoeging van a-, (zie § 21) vormen als:

aroewatoe -= hoe steenachtig ; a/oensemaka =r hoe aangenaam

;

aliwatoe — hoe zuiver rolrond ; afgeleid worden, voorzoover de woorden

er zich toe leenen (zoo kan 't met marimbosa natuurlijk niet).

Van li m -, 1 i n-, 1 o e m — zag ik tot dusver slechts

:

mallimbatanga (Sang. mëlimbatang) van lange dieren : zich keeren

(krokodillen b.v.). Hiervan 't woord ma/imbatangeng voor prahoe.

ma/imboeloe (Sang. raalimbolon g) = rond.

1 i m p o 1 o ' a (Sang. li m b o 1 o') kringen in 't water, als men er een steen in

werpt,

mallinsomaga (Sang. m ë 1 i n s o e m a g ë') voorover vallen,

loembara (Sang. 1 o e m b a h a), maar het Sang. beteekent 't kurkachtige

inwendige deel van deti sago-tak, terwijl het Tal. beteekent de hoornachtige

schil, die op Sangir b ë 1 1 a heet; (S.) loembaka — (Tal.) t a 1 1 o ek e

('t ei er van).

Van t a — behalve de reeds hier en daar door den Heer Talens vermelde

voorbeelden, nog de volgende:

t a / e n e s a (Sang. t a / e w a) = grap ; m a t a / e w a — vol gekheid ; toe-

mal e w a — grappen maken,
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t a t a (Sang. t a m a t a') = rauw.

tahonggonga (Sang. tagonggong) = trom.

t a i d a (Sang. t a h i d a) = trappen op.

taringken n e (Sang. angkedoeng of angkeëng) wordt gebruikt

bij den conditionalis.

tarampasa = 't vlijmscherpe, dolk (stam dam pas a, mandampasa=
vlijmscherp slijpen).

TAM—.
tamboe'oe (Sang. tam boekoe) = knoop,

tamba'oeroengana (Sang. bakoehoenang) scheenbeen.

tambaH'oeda (Sang. temba/ikoedë') n. 1. sa li wang o e ta-

mbali'oeda — feest drie dagen na de begrafenis,

tampar eo'a (Sang. toempepa, toempahea') kikvorsch.

TANG—,
tangiriana (Sang. tangihiang) — haai.

tanggila/a z= schedel.

TIM—.

t i m b a k k a (Sang. t i m b ë h a) :=: tin.

timballanga (Sang. t i m b e 1 1 a n g) een bamboesoort.

timboeroena (Sang. t i m b o e h o e n g) — hoofddoek ; m ë ' t i m b o e-

h o e n g = een doek om het hoofd slaan, tatimboehoeng =
hoofddoek, sluier.

TING—

.

tingkalaba (Sang. tingkalabë') — openstaand (stam k a 1 a b ë ' =
wapperen),

tinggorana (Sang. tinggohang) = ribben van de idjoek.

tingkoe/asa = jongeling of jongedochter ; o e / a s a (Sang. o e l a s ë ') =
ring van gevlochten rotan. .

tingga/oka (Sang. tingga/ohë') — waar een gat door en door is

(a / o k a ~ open ruimte ; cf. 1 o a k e).

tingkoeri = in één sarong kruipen en met z'n beiden slapen (o e r i in

m a n o e r i = peuteren, in een gat steken ; cf. Sang. s o e h i).

TONG—.
tonggolatia (Sang. tënggo/ang) = keel.
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BA—
ba'a'a = „op de a'a = iamba gelijkende'' n. 1. ampirisa ba'a'a

(S. oempihisë'kalëmba) wordt meestal gebruikt als t a t e-

m b o = 't geen men voor de kraamvrouw meebrengt, als men op kraam-

visite komt.

bahewa = groot.

bara'ala= groot ; dit b a- valt weg inahewalane en ara'alane =
grootste, en wordt niet geredupliceerd in het meervoud : babahewa,
barara'ala 1

).

baüingkaka = bewaarplaats voor rijst van boomschors gemaakt tot een

rond vat. L i n g k a k a (Sang. lingkahë') = ring ; cf. lo'ona =
lokong en la'oena = lakoeng.

b a r o i = langwerpige, dunne witte steenen, waarvan men wel als stampers

voor kruiderijen gebruik maakt (roi = vezel).

BI(N)—

.

b i n i n t a (Sang. idem) een soort prahoe, n'int'a' = smal.

bintalloeka (Sang. b i n t é 1 1 o e h ë ') misselijk worden,

binsoloka (binsokohe') = stuiptrekken.

A—

.

a e s o n g a (Sang. k a h e s o n g) de beide stukken bamboe, waarmee vuur ge-

maakt wordt.

a 1 o e 1 a (Sang. k a 1 o e 1 a') een doos.

a w i 1 a (Sang. k a w i 1 a') sirihdoos.

a i r i (Sang. k a i h i) links.

arangkoeta (Sang. k a h ë n g k o e') met de kiezen afbijten.

arewanga (Sang. k a h e w a n g) naast ewanga en kewang = groote

happen afbijten.

aroeboenga (Sang. k a h o e w o e n g) een uit g i n t o-klimvaren gevlochten

doos.

apapena en apena (Sang. kapena enkakapena) schaamgordel.

apapoerana (Sang. kakapoerang) kalknapje in de sirihdoos.

AM-, AN-, ANG.

ampirisa (Sang. ë m p i h i s ë', o e m p i h i s ë') = rijst gekookt in een vlecht-

sel van jonge klapperbladeren (këtoepat) van allerlei vorm, het mandje

1) Dezen stam „ra'ala" meen ik ook te vin'den il» Sang. Sasah. woord maroko2ë'= groot,

waarbij 't subst. d o k o l ë'= de groote ; alsmede i/h woord : doemakeleng= dakeleng, voor 1 e m b o-

u e of n a p a l i o e ' e=bovenal.
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alleen
; p i r i s a (Sang. d i r i s ë') = lappen of reepen van goed. Betee-

kent bet nu: „'t uit reepen van klapperbladeren gevlocbtene ?"

a m b o e / o e (Sang. kawoe/oe) = klapperdop (waar nog haartjes aan zitten?)

amboera/a (Sang. këmboera/a) = ledige halve jonge kokosnoot.

a m b o e n o (Sang. k e m b o e n o) = wokka-palm.

ambo/en ga (Sang. këmbo/eng) = haai.

a m b o e r a n g a (Sang. liëmboeangeng en ëmboehanga) kembang

tjëpatoe. Maranga = geelachtig rood.

angkondapa (Sang. k o h a b ë') = wimper.

angkaripa (Sang. k ë n g k o n d a') = wenkbrauw.

ampoehana (Sang. këmpoeghang) = goemoetoe (idjoek).

ansalika (Sang. ë n s a / i') = vloer van bamboelatten.

anda'a/ana = rivier (stam d a ' a 1 a als grootste stroom naast de zijtak-

ken, die daarin stroomen).

SA-.

sawallo = bliksem ('t geen als „allo" = dag maakt?)

samoeri = naderhand, achteraan (moerine = asanioeriane = de

laatste) ; Sang. samoeri en kasamoeriange.

saripo (Sang. s a g h i p o) naast mangipo = tasten.

TI-.

t i a w o e ' a = dikke rook, van a w o e ' a = nevel (cf. Sang. hiwoe').

tilorega = overmorgen.

t i n ff e r a, naast angera = wanneer ?

t i r a b b i = morgen.

tiwatoe = in z'n geheel. x
)

§ 44. Het achtervoegsel ana.

Als aanvulling van de beschrijving der beteekenis van dit achtervoegse

moet ik nog er aan herinneren, dat a n a de kracht heeft, van den persoon

aan te duiden ten behoeve van wien de handeling verricht wordt.

I'o ta'oe a/apana inoemanoe (= Sang. i kaoe takoe'a/a-

kang inoemangoe) = ik zal iets te drinken voor u halen.

In het voorbeeld : i n d i enz. moet men in 't oog houden, dat de slot

a vau s a p p a n a wegvalt wegens de eerste a van 't woord a s o e ë n e; wat

o er ia is, weet ook mijn zegsman niet, daarom worde het vervangen door

1) Bij het nazien der drukproeven heeft het mij getroffen, dat in % 43 de voorbeelden niet altijd onder

de juiste hoofden zijn gebracht, en dat het bewijs ontbreekt, voor het aanwezig zijn van het aangeduide

voor- of invoegsel in een aantal voorbeelden. Dit neemt intusschen niet weg, dat in hoofdzaak de inhoud

van 2 43 juist is.

N. Adriani,
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't woord, „bakoete": Indi sap pan asoeëne, bakoete oede

Slloepana *) geeft een goeden zin. De letterlijke vertaling luidt: „dit worde

eerst gekauwd (eig. „zal eerst gekauwd worden") en worde eerst dan geslikt."

In 't Sang. heeft men dezelfde constructie. ,,Ini së'paëng ka/ëmona
woehoe'e ëlloekan g".

Het voorbeeld uit de tooverformule komt later vanzelf ter sprake bij

§ 71 ; we laten liet dus voorloopig rusten.

Van ba/iana geef ik de volgende afleiding ter overweging: M. i. is

de vorm ba/iang (Sang.) ontstaan uit b a / i o e a n g, n.1. iemand, die medium

is, die een ba/ioe of d o r o' beeft; ba/ioe heet die geest, omdat hij zich

meester maakt vau het medium (bezeten = niwa/ioeang; stam 1 i o e,

mama/ioe = overtreffen, overmogen).

aaianana = zitplaats, beantwoordend aan 't Sang. kakaianeng; eet-

plaats = a a n n a n a n a (Sang. k a k a ë n g a n g, geworden tot kaka-

n e n g a n g, via kakangenang, dat men nog wel eens hoort.

a'annanana kan slaan op het eten, dat „thans gegeten wordt"' en op de

plaats „waar enz. thans gegeten wordt".

a'awitana (Sang. lë'awikang) de boom, die thans beklommen wordt.

a a w i t a n a (Sang. laawikang) de plaats die geregeld beklommen wordt.

sasoettana (Sang. sasoeë'kang) ingang.

sassoettana (Sang. së'soeë'kang) plaats, waar men op 't moment

binnengaat.

lalaggeana (Sang. da/ë'geëng) plaats waar men lacht.

lallaggeana (Sang. lë'lë'geëng) plaats, waar men, persoon, om wien

men, op het oogenblik lacht.

tatoempana (ta'toempaëng) plaats waarlangs altijd neergedaald wordt.

tattoempana (të'toempaëng) plaats waarlangs nu afgedaald wordt.

sasoetaana en tatoempaana zijn foutief.

Men lette dus wèl op 't onderscheid tusschen den praesensvorm en den

geredupliceerden vorm.

§ 46. Dit a -\- a n a is niets anders dan ia -f ana (Sang. i k a -j- a n g)

waarbij de i weggevallen is, als fut. van i a ' a -f- ana waarvan 't praeteritum

is i n a -(- a n a.

atti'ilana = slaapplaats voor dezen eenen keer.

atati'ilana (Sang. katatikilang) waar men geregeld slaapt.

m a ' a t i
'

i 1 a (Sang. m a k a p ë ' t i k i') kunnen slapen.

1) of: indi sappana asoeë; als men asoeë gebruikt, mag dus de slot a van sap pan a niet

wegvallen.
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m a 1 1 i ' i 1 a (Sang. m ë ' t ë ' t i k i') in slaap zijn.

asoeëana (Sang. 'kasoeëeng;) i'o asoeëan oe sinango = 't

voedsel zal bij u opraken; asoeëan e = panginsoeëane (Sang.

kasoeëënge = pangensoeëënge) = 't laatste, het einde.

Op een paar afwijkende vormen, die tot deze categorie behooren, moet

ik nog wijzen, n. 1. op:

a m a t i ' i 1 a n a, S. (i) k a h o e n t i k i 1 a n g „in slaap vallen",

a qi a / o e n o e s a n a, S. (i) ka/oenoesang „komen honger te lijden",

a rn a / a i r a n a, S. (i) ka/aerang „komen verzadigd te worden",

a m a / a g g e a n a, S. itahoelë'geëng „in lachen uitbarsten",

amansangitana, S. (i) kahoensangitang „in weenen uitbarsten".

De andere vormen ervan gaan regelmatig: a'amati'ilana = praes.,

inamati'ilana = praeter.

§ 47. Het woord voor „mast" moet geschreven worden p a l i a r a n a,

waarvoor 't Sang. heeft pa/ia heng als ongerednpliceerde vorm naast p a 1 a-

lalieng; de hypothese 1 a 1 a h ë' is dus niet noodig.

Pa a/oeana = pop, gelijkenis, ook voor afgodsbeeld gebruikt, schijnt

mij toe niet van aloë maar van a / o e te moeten worden afgeleid.

Aloë is een van rotan gevlochten zeer klein mandje al naar de grootte

van de puist, die daarmee moet bedekt worden; dat mandje dient, om de puist

tegen 't schuren door kleeren enz. te beschermen. Het is a. h. w. een „gelijkenis"

van die puist, van hier paa/oeana = gelijkenis, hetgeen staat tot 't origi-

neel als de aloë zich verhoudt tot de puist. Voor „bril" hebben de Talaoereezen

:

a / o e m m a t a, waarin dus ditzelfde aloë in ongeveer dezelfde beteekenis

gevonden wordt.

Pamamareana worde liever vertaald „oversteek", de plaats, waar

men de zee „doorhakt" met de kiel van het schip, om naar het andere eiland

te komen.

In pa/araianana heeft men het meervoudige willen uitdrukken =
plaats waar vele menschen zitten (zie wat er bij rado en de meervoudige

adjectieven gezegd is). Men heeft drie vormen, de beide andere zijn: soeapa
pakkaianana? = waar kan men gaan zitten ? (dezen éénen keer) ; soeapa
aaianana? = waar zijn de zitplaatsen ? (m a 1 a r a i a n a = meervoud van

oeaiana).

§ 48. De vormen papainoemana en papaannana zijn slordig

uitgesproken en foutief geschreven ; er moet staan paipainoemanaenpai-
paannana (zie § 49). Papa(g) hiana heeft dit p a — niet, daar het
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een praesens-vorm wil verbeelden vau mapa(g) h i — meenen. De juiste

spelling is pappa(g) h i a n a = er wordt gemeend (Sang. '
1 ë ' e n n a ë n g).

Evenzoo is het met: pappa nginaoea na. Mangginaoe bestaat niet,

alleen mapangginaoe.

§ 49. Hier moge nog eens gewezen worden op 't verschil tusschen

p a i - a n a met den niet-intensieven stam en pai-pa-ana met den

intensieven stam. Itooe paiworetan oe arana = hij wordt

gevraagd namen in te schrijven ; soerata indi paiworetan oe

a o ' o = men laat dit papier beschrijven met raadsels ; m e d a o e d e

paipa moretan oe soerata = men veroorlooft op die tafel den brief

te schrijven.

§ 50. Mangangkanga = de vingers krommen, niet: om te krab-

ben, maar om daarmee 't (onder de Talaoereezen) hoogst beleedigende gebaar

te maken, van te willen krabben.

Binangoenana ware wellicht te verklaren met „grondvesten der

aarde", „plaats, waarop de bovenwereld is overeind gezet", immers stelt men

zich de bovenwereld voor als op palen rustend op de onderwereld.

Met de vormen p i n a' = a n a en in = a n a moet men voorzichtig

zijn, daar er in den grond een groot verschil tusschen bestaat, al worden ze

bij w. w., waar 't er niet op aankomt, ook wel verwisseld.

Zoo is pina'amatana hetzelfde als inamatana en p i n a fa-

boe r a n a. = binoerana. Maar pina'ola'ana is heel wat anders

dan i n o 1 a ' a n a.

I mainga i n o 1 a ' a n a l
) n a 1 a n g e = voor 't ventje heeft men

een stuk speelgoed gemaakt. Meda indi pina'ola'ana nala ng i mai-

nga — op deze tafel heeft men 't speelgoed van 't ventje gemaakt, (^ang.

nikoateng en pine' k o a t e n g).

Voor oen enten ga na meen ik (zie hierboven § 37) de verklaring

gevonden te hebben ; tamba'oeroengana is mij even duister als het Sang.

bakoehoenang.
Tataroenalangana, liever tattaroenalangana is een praesens-

vorm, n. 1. van m a t tar oen al a n ga = als spel beschouwen en behandelen.

1) Deze vorm kan in het Tal. ook beteekenen: „ten behoeve van heelt men la ten maken",

waarvoor in het Sang. de vorm met paki gebruikt wordt, die dus in dezen zin zou luiden: pinaki koa-

tcng; doch de Tal. reserveeren dezen vorm. die hier: pi n a'i ola' a na zou zijn, voor: bij of door wien
men heeft laten maken, welke kracht 't Saug. p i naki koa t en g eveneens heeft.
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De verklaring der namen Ara'alana en Awatoeana ligt voor

de hand. Die van Awatoeana werd reeds gevonden in b a t o e = nieuw

(zie ook de Sang. naam : ka- woehoe — a n g). Die van Ara'alana is

reeds gegeven in § 43 bij 't woord b a r a ' a 1 a = groot, dus „grootste."

Karakelang wordt in Maleiscbe gesprekken door Talaoereezen ,,T a n a h

b e s a r" genoemd eii op Sangir : Tana-lawo'oe T a / a o e d ë', gelijk

Gr. Sangir „T a n a - / a w o' " is, t. o. z. van de andere eilanden der Sangir-groep.

§ 51. Saripon e is een nominale vorm, bestaande uit den stam -\~

pron. suff. 3de pers. e. v. met de beteekenis van „tasten", maar geen bijvorm

van sari p o i. Ter verduidelijking diene het volgende voorbeeld: ro'o sari-

poi bansi-n-so/o soe wowo-m-meda, arawe paasiome sari-

po n e, madirim m a t e r e = ga eens tasten naar het lampeglas, dat op

de tafel ligt, maar het tasten er naar zij zeer zachtjes, opdat het niet valle.

Deze vorm heeft eenige gelijkenis met den vorm pananaghipo (pa

-f- red. -j- intens, stam) = het moment, de wijze van tasten. Soe pana-

naripo'oe apidoe na ter e = op het moment van mijn tasten er naar,

viel het meteen. N.oengka m a i k k a sariponoe = dan was uw tasten

er naar zeker ruw.

Saripoana bestaat zeer zeker als 't fut. pass.

Andere voorbeelden van e en - i zijn de volgende:

d e a ' e, a i a n e, b o r e t e, a / a p e, t a ' o i, b a l o i, s a 1 o i, b o ' o i,

bosoi, anoeë, poe'oe/e, die achtereenvolgens beteekenen: zoek voor

. . . .
,
ga er op zitten (eig. 't worde bezeten), beschrijft het . . . . , worde

gehaald voor . . . . , er worde in gedaan. . . . , hem worde bericht, dans er

naar, stop hem in den mond, giet er water op, neem er van, sla hem met.

[p o e ' o e 1 e is van p o e ' o e 1 a (gewone imperatief) met den nadruk-

wijzer-e, dus: sla dan!; poe'oe/e = hij worde geslagen met . . . .]

N e komt dus hier niet voor, dan alleen bij w. w. waar de n vanzelf

tot den stam behoort.

§ 52. (N g ) k o 1 a n a, moet zijn (n g ) k o 1 a n g e, in 't gegeven voor-

beeld, is een vorm als saripone hierboven en beteekent „het maken er van''.

Nasoeë-ngk-olange (Sang. nasoeë-ng-koa'e) = af;

napia-ngk-olange (Sang. napia-ng-koa'e) = goed gemaakt, 't

Komt ook voor met adjectieven verbonden, dus behandeld als zelfst. n. w., b. v.

ba/e indi da/eo o 1 a u g e — dit huis is slecht gemaakt (eig. dit huis,

het maken er van is slecht\ of Sang. ba Ie i n i, d a / a k i' k o a ' e, of

da/aki' koa'oe wa/e ini.
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Eenige voorbeelden, om te doen zien hoe de vorming is van andere

stammen

:

madea'a = deange.

m a m o r e t a = b o r e n e.

mamarasa = parane (met een lange zweep of stok naar iets slaan),

mamilita = piline.

mamanoela = banoele.

manahenggela = sa henggel e.

mamero — perone enz.,

K o n a voor k o wordt op N. Karakelang, Nanoesa en Miangasa nog

dagelijks gebruikt en in liederen komt het ook voor : waar meu op Salibaboe

zou zeggen; ,,1 i 1 o / o m boesa'a bilinga'o" zegt men b. v. op Nanoesa

„1 i 1 o / o n t j o 1 o' b i 1 i n g k o n a" = het baksel pisang worde omgedraaid

;

oeadaiöna, sëbörë-ngk-aranê (een s a s a r o 1 a om de roeiers

aan te moedigen) doe er staal bij, giet er toch wat staal bij. Oeada =
ara = staal (Sang. oeada). Seboka, maneboka (cf. Sang. m a n ë ' -

b o h ë') eig. sprenkelen (daar gieten, het Sang. s ë ' b o h ë', = m a m o k k a,

stam b o k k a) ; naast s ë ' b o h ë' heeft men in het Sang. nog den bijvorm

m a n e w o h ë' (s e w o h ë') = bij kleine beetjes water bijgieten.

§ 53 en 54. Hier zijn allerlei imperatief-vormen door elkaar gebruikt

en daarom komt het mij nuttig voor, hieronder ze in de verschillende vormen

te groepeeren en er voorbeelden van te geven, om het verschil in het gebruik

duidelijk te maken.

Er zijn vier vormen, ofschoon niet alle werkw. deze vormen volle-

dig hebben; sommige, omdat enkele vormen in onbruik geraakt zijn, andere

uit hunnen aard zelve.

Van p e r o ,,met de vlakke hand tegen de wang of elders tegen het

hoofd slaan" zijn er vier te onderscheiden: p a m e r o, p e r o, perói en

p e r ó a ' a (mamero); p a m i s i 1 a, p i s i 1 a, p i s i 1 e en p i s i 1 a ' a (rnami-

s i 1 a = knijpen, Sang. mamisile' = zachtjes tasten),

pangoembele, oembele, oembeléi, oembeléa'a.

padaringika, d a r i n g i k a, daringïre, daringira'a.

pana'apa, ta'apa, ta'ape, ta'apa'a.

pamatte, — (hiervoor wordt b a 1 1 e a ' a gebruikt), b a 1 1 é i, b a 1 1 e a ' a.

panahenggela, sahenggela, sahenggéle, —

.

p a n o g o k a, — , t o g ó r e, t o g o r a ' a.

pangaddoeta, addoeta, addoete, addoeta'a.
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tataro'o, — , — , taro'oa'a.

daram manga, dar am man ge, darammanga'a.
tatingara, tatingarai, tatiugara'a (uit tatingaraa'a).

(]) a/intoeda, a/intoedai, a/intoeda'a.

darisika, darisïre, darisira'a.

pangoensandaka, pangoensandare, pangoensandara'a.

pangoeleleda, pangoelelére, pangoelelera'a.

s a ' e (bij a r i e : p a s a ' e), s a ' e i, s a ' e a ' a.

pa'ellega, elléhe, elleha'a.

alanga, a lang e, alanga'a.

(1) aringko'o, (1) aringko'oi, (1) aringko'oa'a.

pangoebenna, oebenna, oebennaa'a.

pangoenembeta, oenembeta, oenembéte, oenembeta'a.

Deze vormen worden ook nog verzacbt en verstei'kt door -
' o en -e

(te) b. v.

pamilita pilita pilite pilïta'a

pamilito pilito pilite'o pilïta'o

pamïlite pïlite pilitéte pilita'e

De -e in boereange, b i n t i 1 e, pangkile enz. (2
e alin. § 54)

is geen nadrukwijzer, maar het zijn vormen van de 3e groep, die, met na-

drukwijzers voorzien, luiden zouden : boereange' o, bintile'o, pa-

ng k i 1 e ' o en boer'eangéte, bintiléte, pangkiléte.

Den klemtoon geef ik aan door accenten te plaatsen.

Hier volgen enkele voorbeelden in den zin:

1. Pamero sia'a = sla mij.

2. Per o i Wele = Willem worde geslagen.

3. Peroi-m-pa/ada bambalam manga rario'a ar ie

pappoe'oeloe a 1 o e = geef de kinderen een klap tegen de wang, maar sla

ze niet met een stuk hout (b a m b a 1 a = wang, is onderwerp).

4. Pa/adoe peroa'a soe watoe = klap met je hand op den

steen (p a I a d a = de vlakke hand, de handpalm, is onderwerp).

1. Pamisila pala'oe, minsana maapisila= knijp eens

mijn handpalm of ge 't wel kunt.

2. Taoemata matti'ila pisila soe ngiroeme, boe roe

rang koe ma soe moronge, anase'e mapoe'o = een slapende

moet ge den neus dichtknijpen en den mond dichthouden, opdat hij wakker

worde (taoemata is 't onderwerp).
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3. Ro'o pisïle taba'o manga talloem pisila, ipa'o'od-i

t o o e = ga voor hern tabak balen (eig. knijpen, n. 1. tusscben de toppen

der vingers wat nemen) een stuk of drie greepjes, voor een sigaretje voor bem.

4. Ta/imaddonoe pisila'a soe palangi t o o e = knijp

je vingers in zijn dij.

1

.

Pangoenibele we limam ka mi amagoe m a p o e 1 e =
ge moet ons groeten (eig. de hand drukken) als ge vertrekt.

2. Oembele paap ia wawi indi madirim maata/anga =
Houd dit varken goed vast, opdat het niet kan wegloopen.

3. Tirabbi simmomo ire'e masi'o/aoembeléiwe
w a / o e n e = als morgen de meisjes naar school gaan, draag gij voor ze haar

tien-uurtje.

4. Limanoe roea'm ba'a oembelea'a abbi soe ra n-

nang kaloe, boeroe tatoengkele: houd uwe handen goed vast

aan den boomtak en ga dan hangen.

1. Amagoe mapoeloe mapande ote padaringika a/a-

wo'oe ara'oe hoeroe = als ge knap wilt worden, dan moet ge luisteren

naar al 't onderricht van den onderwijzer.

2. Daringika rorone a i w a 1 o, woea'oede simbaka=
luister eerst naar de vraag en antwoord dan.

3. Tanatan gagoeranga daringire-n-ta/inga roe-

am ba'a, anase'e taaboe/ianana = luister met beide ooren naar

de opdracht uwer ouders, opdat ze niet (door u) vergeten worde.

4. Ta/inganoe daringira'a soe hatto-n-taoemata
m a p a p i a = neig uwe ooren tot het gesprek van goede menschen.

1. Darammanga i' o boeroe ta'oe aianana soe li'oe-

d a == ga op je buik liggen, dan zal ik je op den rug gaan zitten.

3. Apepesa indi darammange = ga met je buik op dit

kussen liggen.

4. Amagoe itaro'o r a I e o, anama'a daramanga'a=
als 't niet prettig is op je rug te liggen, beproef 't met op je buik te gaau liggen.

1. Tatingara ire'e = kijk naar boven.

3. Tatingarai arana roso oe'anna soe oto'oe aloe =
houd die woudduif, die daar boven in den top van den boom zit te eten, goed

in 't oog.
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papasaira'o ngkoea'e itooe = laat hij water putten,

papasaido ngkoea'e si tooe = beveel hem water te putten.

Voor ma'ida'a moet natuurlijk gelezen worden : m a io 1 a ' a, imper.

p a i o 1 a ' a.

Amagoe i toeanga masa'ete soe awa/o, i amioe paa/i-

haka manantoeroeta: zoodra mijnheer te paard gestegen zal zijn, moet

ge dadelijk volgen.

Voor pa'anaoengawe enz. stel ik voor te lezen : panaoenga-
we i'o mapaaoerasoeallomisaen voor apoeloewe enz. i ' i t e

madaringite tatanatam Mawoe Roeata.

§ 55. A r i e wordt zoowel met den Imp. als met het Fut. verbonden.

Het verschil is, dat a r i e met Fut. als het ware een levensregel geeft (a r i e-

we i'o mamate = gij zult niet dooden) en ar ie met Imp. op een bepaald

geval slaat (arie pamita apa oede = kom niet aan dat ding).

Tusschen beide in staat dan de gered upliceerde vorm arie pap-

pita; kom er niet telkens aan. Door dezen vorm is men er toe gekomen,

om den passieven imper. b. v. p a t e, het worde gedood enz. bij arie altijd

te voorzien van p a (liefst nog wel pap volgens de uitspraak) ook, waar dit

p a geheel ongemotiveerd is. Waar de Sangireezen dus b. v. spreken van

arie' pate = het worde niet gedood, abe poto' = het worde niet ge-

slacht, abe ë'boe' = het worde niet uitgetrokken, abe kapoeloe=ge
moet niet willen, abe kaëng = ge moet het niet eten, zeggen de Talaoe-

reezen arie pappate, arie pappotota, arie pa'abboeta, arie

pappoeloe, arie pa'anna.

§ 56. In mauipanga/apais de gewone imper. te vinden, vooraf-

gegaan door m a n g en verdient het aanbeveling, de woorden te scheiden.

Het wil zeggen: haal maar door, ga je gang maar met halen. Hiermee is de

geheele moeilijkheid opgelost.

§ 57. In tata (Salib. tak ka) meen ik 't Sang. woord mëntëhang

te vinden. Pado tata = pahëdo mëntëhang „eerst straks"— zal

't gebeuren, gedaan worden. Voor b o e a heeft men op Siaoe : b o e _i ' e.

§ 58. Mandoema'oepa (Sang. m ë n d o e m a k o e') „meten met

den vadem in het rond" ; mara'oepa (Sang. d o e m a h ë ' k o e' ) = omhel-

zen ; oemaika'oepa = doen alsof men omhelst. De i hierin en de i m
in oemaimba/oeda (Sang. mangëmba^oedë', -oemba/oedë')

willen zeggen: doen als bij maka'oepa = omhelzeu en mama/oeda =
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een wijze van visschen, waarbij men de hand, die 't snoer houdt, achter-

waarts houdt.

Bij deze woorden meen ik ook te moeten voegen oemaiappa ==

de armen uitstrekken op de wijze van a Zappa's (vgl. Sang. t o e in a t a-

1 ë p a en k a / ë p a).

De m in mangoempisana is slechts een nasaleering van de

o e vóór de p, vgl. Sang. mangë'pisë'.

Doch oem in mangoen sandata is hetzelfde als de in, i m,

ë m, oem hierboven; sandata, manandata is immers „tegen iets aan-

zetten" eu nu wil mangoen sandata zeggen : zóó gaan staan alsof men

tegen den muur was geplaatst.

Hetzelfde ligt in m a '
i m b o e n i (Sang. më'këmboeni) zich

verstoppen ; manginsahata=de rijst in rijen plukken (op de wijze van

't visschen met de s a h a', waarbij men de klippen ook in strooken afvischt).

Mangilembo = meer zijn, manginti'oepa = omringen, om-

reizen; m a n i n s o ni a k a = tegemoet loopen. Manginse.ro = zich afkeu-

rend uitlaten over; manero = twee twistenden scheiden met woord en daad.

Manginsoeë beteekent ook „opmaken."

Mangila/oenga (Sang. m arigira/oen g) over iets heen hangen.

M angint a n n o (Sang. m a n g i n t ë n n o) nederwaarts kijken, als

bij matanno = idem.

Mangilaoeda (Saug. mëlaoedë) de hooge zee opgaan.

M a r a m a w o e houd ik voor een samentrekking van mataramawoe
(vgl. de Sang. vormen m a h a m a w o e en m ë ' t a h a m a w o e, die beide

beteekenen : dienen.)

§ 59: Bijvoegelijke naamwoorden.

In b a g a, = onwetend (niet: dom) herkent men het Sang. bega (ha-

g a' = leelijk vindt z'u Tal. equiv. in m a r a g a s a = leelijk, dor).

Naast b e 1 o = scheel aan één oog worde vermeld belleka = scheel

aan beide oogen.

Voorts de volgende stam-adjectieven: barani = dapper; soi*a(Sang.

s o h a) schuinstaande; sereta (Sang. s e h e') = schor; ala (Sang. k a 1 a')

rijk; longona = dom; dia Zo e == veel; biaka = levend; p al li== ver-

boden ; b o e ' a n a = dronken
; g e r e n g a = groot.

§ 60. Telwoorden.

Als men telt zegt men: ê s s a, d o e a, t ë 1 1 o e, opa, a/ima, anoem,

pitoe, oea/oe, assio, apoe/o; 20 = d o e a m poe/ o.

Verhandelingen Bat. Gen. Dl. LIX, 4o st, i
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Een „onbeperkte hoeveelheid" is saioeta'a (Sang. s a i o e t a' uit

't Mal. djoeta). Voor „een half" heeft men nog: samba's en sampotota

van b a ' a, mama'a = halveeren, en potota, mamotota = door-

snijden, afsnijden, vgl. Sang. bë'ka en poto', „een stuk" — sampaddi en

sampappita. Naast panatarane = parorone == eerste. Voor dis-

tributieven, zie § 20.

Het Tal. heeft de volgende vragende, onbepaalde en hulptelwoorden,

waaraan het, evenals 't Sang., nogal rijk is. Zie hier een reeks, waarbij het Sang.

tusschen haakjes geplaatst is:

sangkoera (sëngapa) hoeveel

?

p i r a (pi r a) „

pirambaoe (pirambaoe) hoeveel stuks (ronde voorwerpen)?

piramboea (p i r a m b o e a) hoeveel stuks (langwerpige voorwerpen)?

appirane (k a p i r a n e) de hoeveelste ?

pattarappira (pë'taha'pira) hoeveel ieder

?

passarnbaoe (pë'sembaoe) ieder een.

sambaoe 3 (sënibaoe-sembaoe) telkens een, bij een tegelijk,

sangkatooe (sëngkataoe) één persoon

.

p a t i ' o e p a (p a t i k o e') alle, alles,

ahewal-oe (kagoewa'oe) geheel,

matoe/oenga (maha/i) weinig.

p i a ' a (p i a ' k a) meer dan [p i a ' atalloempoe/one = meer dan

twintig],

sambilanga (sëmbilang) voor planken, papier enz.

sambabboe/a (s ë m b ë ' b o e / e') eeu pluk (van gras),

sampanta'a (s ë n d ë ' d o e / ë') een pluk (van haren) zooveel als tusschen

duim en wijsvinger gaat.

sanipisila (s ë m p i s i 1 ë') een greepje, als tusschen duim en vinger, van

zaken als tabak enz.

sangkoenggetana (sëngeghe') twee aan elkaar gebonden (van klap-

pers enz),

sarongkapa (s ë h o n g k a') twee, een paar.

sang kante (s ë n g k a n t e) Tal. een onderdeel van een tros pinangvruch-

ten; Sang. een streng (kraaltjes enz.)

santoekka (s ë n t o e h e') een „rijgsel" van kraaltjes enz.

sampolota )

sëiupolio = een tros.
sambalobota )

sale'esa (sëlihi') een schijfje van djeroeks.
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s a 1 i r a s a (s ë 1 i h a s e') van lange voorwerpen, een overlangsch deel.

sang(k)ela (sëngkela) een schijf, een snee (brood),

sangassa (ge' sa) één (van pranwen).

sangka/appa (sëngka/e'pa) een blad (van palmbladeren, papier),

sandammaka (sëmpaoedë') één blad genaaide atap.

da mina ka 1. damar,

2. stam van doemaram m ang e = „plat tegen den grond".

(cf. Sang. d o e m a r ë m m a' — voorover gaan liggen, makararëmma'
= voorover vallen, m ë 1 ë m m a' = gladstrijken, saghëmma =
spoor van plat getreden gras).

sampalanga (sëmpelang) één poot van een varken, één stuk

grond,

samposo'a (sëmposo') van groente (een afbreeksel).

sangkaloe (sengkalóe) van boomen.

sampoenna (sëmpoeëng) van boomen.

sambengesa (s ë m b e n g e s ë') een lat van hout, bamboe,

sangkoe/a'a (sëngkoe/a') inhoudsmaat van rijst enz.; de namen zijn

wel gelijk, maar de maat is niet even groot,

sangkaddoeta (sëngkë'doe') zooveel als met den nagel afgeknepen wordt,

sangkempanga (sëngkempang) een brok.

sangkodota (sëngkoro') een stukje.

sangkamoronga(sëngkamohong) een mondvol,

sarangkoema (s ë h ë n g k o e n g) een handvol,

santoero (s ë n t e ' d o') een druppel.

s a n g k a m o n a n n a (s ë n g k a m o n a ë n g) een partij, een kaveling.

sampatta'nga = een sèherf.

sambiringana (s ë m b i h ingang) een gezelschap (oorspronkelijk een

groep discipelen van de baliang of ampoeang; bihing =
draaien, wennen aan, onderrichten),

sangkaiapana (sënggapaëng) = een troep,

sanso'ana (sëmbika') een mondvol,

sando'ota (s ë n d o k o') een armvol.

Er zullen er nog wel enkele zijn, die ik niet vernomen heb.

Enkele maten mogen hier tevens een plaats vinden,

ba/aran samboea ==. een vinger breed,

balaran o e pa./ada = een handbreed.

sanga/ana = van den top van den middelvinger tot in de bocht tusschen

duim en wijsvinger.
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santoeddo (Sang. sëndengon të'do) span tusschen duim en wijs-

vinger.

sandango = span tusschen duim en pink.

salawasa = zoolang als een vingerlid.

salattoana,= van den top van den middelvinger tot aan den elleboog.

santa'iaka = een armslengte.

santonggo/ana = van den top van den middelvinger tot aan liet kuiltje

in den hals.

saran bambanga samba'a = van den top van den middelvinger tot

aan den anderen schouder.

sansoemi'oe = van den top van den middelvinger tot aan den anderen

elleboog.

sandappa = een vadem.

santanni'a = tien vadem lang of vierkant.

sandim po/on ga = vijf vadem vierkant.

salareanga == tien vadem lang en vijf vadem breed.

§ til. Persoonlijke voornaamwoorden.

Bij i a ' o e moet nog i a ' a, bij i taroea: i n g a n a d d o e a, bij i-

nganattalloe: i mangi tooe n talloe en bij imangitooe: si re,

sim of si n als bijvormen vermeld worden.

Sire is natuurlijk 't Sang. i sire en sim en sin zijn samentrekkin-

gen van i sirem en i s i r e n.

Het gebruik in den zin is aldus : i ngana'a mapoe/odoea =
sire mapoe/odoea. Sire pi ra? i mangintooe pi ra? i ngana'a

pirangkatooe? Sim Belle = Willem met z'n makkers. Sin T o e a-

nga = Mijnheer met de zijnen.

In de hierachter volgende verhalen zullen trouwens voldoende voorbeel-

den hiervan, alsook van t a ' o e voorkomen, gelijk er ook reeds te vinden zijn

onder de hierboven voor andere doeleinden gegeven voorbeelden.

De drievoud svorm worde inganattillloe gespeld, daar de eerste a

van zelf al afgestooten is in het grondwoord ngana'a (niet n g a n a) en

bovendien door het wegvallen van de tweede a de afstooting sterker moet wor-

den, wat nu gehoord wordt als een dubbele l.

Uit den laatsten regel van pag. 100 moet het woord „bezittelijk"

worden geschrapt.

,,B a / o e d e" (pag. 101) moet worden „ba, o e d e"; dit ba kan niet

met bah! worden vertaald, daar hierin iets minachtends gelegen is, wat vol-
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strekt niet in het Tal. ,,b a" ligt opgesloten. De gegeven zin kan best alleen

een uitroep van bewondering voor de overwinnaars zijn, 't zij van onpartijdigen,

't zij van de partijgenooten der overwinnaars.

Het roepwoord is niet m a n g a n a ' a maar n g a n a ' a ; maar daarom

kan de afleiding wel zijn als door Dr. Adriani wordt verondersteld.

§ 62. Bezittelijke voornaamwoorden.

Bij het bezitt. voornw. van den 2den persoon -n o e moet nog worden

aangeteelieiid, dat het soms voorkomt als o e, gelijk bij den 3den persoon -n e

wel eens -e wordt: b.v. in woorden als nioeka: uioe'oe = mijn klap-

perboom, n i o e k ' o e = uw klapperboom ; n i o e k e (of nioek-i-tooe) =
zijn klapperboom

; p a / a d a = handpalm, wordt resp. pa/a'oe, pa/ad'oe,

pa/ade (ofpa/a'-i-tooe).

De m in toearimoe (blz. 102) is natuurlijk een drukfout en staat

er voor een n.

Inangene kan misschien uit het Sang. verklaard worden. Daar heeft

men naast i n a n g (i u i n a n g), nog n ë n g e voor beesten gebruikt of, ruw

en minachtend, van slaven enz. gezegd. Nu is „zijn moeder" = i ninange
en i n ë n g e n e, waaraan 't Tal. i n a n g e n e wellicht een reminiscentie is.

§ 63. Aanwijzende voornaamwoorden en bijwoorden van plaats.

o e d e = die, dat, maar niet: deze, dit.

i n d i t e is er nog naast i n d e t e.

Behalve de versterkte beteekenis, heeft dit t e in deze woorden de betee-

kenis ,,hier zijn ze al" en „daar zijn ze reeds."

Isoede is een bijwoord van plaats: daar; het staat dus tegenover i s i-

ndi (niet sindi als op blz. 106 staat) = hier.

Sindi bij loda enz. heeft niets te maken met het zichtbaar of onzicht-

b»ar zijn van het betrekkelijke voorwerp, maar is er een nadere bepaling van,

die meestal door een nog nauwkeuriger bepaling gevolgd wordt. D o s o s o e

w a b o ' a = binnen in de kamer. Als dan de andere, t niet vindende, nader

vraagt, volgt de bepaling : dososindi, soewowommeda = hierbin-

nen, op de tafel.

't Sang. soede, -hoede, soe'e, së'ëng, hë'engisin't Tal.

s o e ' e = welke ?

A r e n d i of ere i n d i (Sang. k e r e i n i) — op deze wijze ; a r o d i of

ere o e d e (Sang. k e r e n e) = aldus.

Nog andere bijwoorden van plaats zijn: inawa (Sang. t a n a ' e) en

i n a w a k a (Sang. s a s a ' e) = ga naar beneden, strandwaarts.
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inakkare of inakkarendi (uit i n a k a-a r e n d i) = (kom) naar

beneden of strandwaarts (Sang. ënnae' en ensa e').

isawakkaen isakka (Sang. s a s a e') = (ga) strandwaarts.

i r e ' e en i r e ' e a r o d i [Sang. t a r a i' en t a r a i' kere(ne)] =
(ga) naar boven, landwaarts.

i r e ' e r e en i r e ' e rendi [Sang. ëndai' en end ai' k e r e i (n i)]

= (kom) naar boven, landwaarts.

inai of inai arodi (Sang. t a m a i) = gindsheen.

inai arendi (Sang. daraahi) = hierheen.

oelioe p o i = ginds aan de andere zijde, ginds verder op.

§ 64. Dat de Naamwijzer bij i a man ga in den vocatief zou behou-

den blijven, berust op een vergissing, immers de vocatief is ,,ama". Op het

voorbeeld van het „Onze Vader" mag men niet af gaan, daar hier de vreemde-

ling aan het werk is geweest en men tegen een ,,a m a" heeft opgezien als

oneerbiedig; dan heeft het op amang volgende iami invloed er op uitgeoe-

fend, om het idee van vocatief te verzwakken. Het zou moeten zijn : ,,A m a

s o e s o r g a" enz. om correct Tal. te zijn.

§ 65. Vragende voornaamwoorden.

Naast i s a i bestaat ook i s a i - s a i = wie zoo al ? (een vraag naar meer-

dere personen).

Voorts moet hier nog een plaats krijgen: soe'e = welke? (zie §63).

Voor „iamioe i s a i" worde gelezen : ,,iamioe-n-sa i".

§ 66. Betrekkelijke voornaamwoorden.

In 't voorbeeld ,,P a d a r i n g i k a" enz. is voor t a/in ga te lezen

„ta/ingane" en in ,,a n a s e ' e" enz. het woord ,,s o e ë t e" als overbodig

en onbekendheid met het taaieigen of navolging van het Maleisch verradend,

te schrappen.

§ 67. Wederkeerend voornaamwoord.

Naast batangana zijn te vermelden : s i a ' a, s i
' o, en s i t o o e,

die ook gebruikt worden om batangana te vervangen, hoewel 't gebruik

er van zeldzaam is.

In het voorbeeld; „liefde tot zich zelf" moet uit „t o e m a / a n t o e p"

oem geschrapt worden en o e plaats maken voor s o e, dus ta/antoepa

soe watangana.
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In het daarop volgende voorbeeld moet a r a w e vervangen worden door

e w e ' e.

ik alleen = sassakoe

gij ,,
= sassanoe

bij ,,
= sassane. In het meervoud : sassa: i a m i,~ iamioe,

i mangitooe sassa == wij, gij, zij afzonderlijk.

S.o eëte na'ola'a oede i'o sasanoe (niet s a s a n e) zou moe-

ten vertaald worden: hebt ge het reeds alleen gedaan? Volgens de op blz.

108 gegeven vertaling moet s o e ë t e vervallen.

In 't laatste voorbeeld is ,,s a s a n e" geheel onnoodig.

§ 68. Onbepaalde voornaamwoorden.

Alwie = i s a i - s a i ; ieder die = i manginsai.

Isai-sai tinebo'a mamanarang kampania tirabbi,

paaroea'allo manoe = Alwie aangewezen zijn om morgen heerendienst

te verrichten, moeten heel vroeg opkomen.

I manginsai m a m a t e, pateana = ieder, die zal dooden, zal

gedood worden.

Niemand = tawed oe saran sangkatooe.

Sara in sara-sawa wil ook mij voorkomen ontstaan te zijn uit

t a r a, van welk woord de t, door assimilatie aan de s van het tweede lid, een

s is geworden. ,,Allerlei" wordt ook uitgedrukt door 't werkw. mala/arahi
(Sang. më'da/ahaghi) — van onderscheiden aard zijn.

In plaats van „anoe!' 1 = zeg, dinges, zegt men ook wel: „s a i" en

voor ,,i anoe" = dinges, ook wel ,,i apa", als het tamelijk bepaald is, b. v.

men heeft het gehad over twee echtelieden en zegt dan van den man ,,i apa

esaka" in plaats van ,,i a'noe e s a k a".

T.anginna (Sang. k a n i n i) = straks (in den verleden tijd), 't

Duitsche „vorhin".

Anoe verbonden met het voorvoegsel t i of a 1 1 i en met daaraan ge-

hecht bezit, voornw. beteekent „ding van mij" enz. dus: tianoe'oe of a t-

tianoe'oe enz. Het is wel mogelijk, dat dit ti een overblijfsel is van het

woord t e n g ; men hoort op Sangir n. 1. beide woorden vaak samen : t e n g

anoe.

T e n g is mij altijd voorgekomen als een partikel die men gebruikt als

men een woord niet spoedig vindt en de pauze wil aanvullen ; onderwijl zint

men op het woord, dat maar niet in de gedachten wil komen ; vindt men 't

dan nog niet, dan voegt men er nog anoe achter.
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§ 69. Voorzetsels.

Bij b o e a' is de kamzah vergeten ; vandaar de spelling b o e a r o-

s o t a, voor boea' dosota.

boea' -j- soe wordt boeassoe; boea'loda wordt boeal-

1 o d a enz.

Tot waar = sara'apa; waarheen = ipaelegapa? (eig. „om wat te

gaan zien?'" het komt in drie tijden voor: fut. ipaelega praes ipa'elega

en praet. p i n a ' e 1 e g a, gewoonlijk te vertalen door naar of waarheen).

Baoeg oe iamioe moet zijn baoeg-i-amioe.

§ 70. Tusschenwerpsels.

„Zeg vrienden" o n g a n a ' a. Roept men echter uit de verte, dan plaatst

men o en e achteraan, om daar de stem uit te zetten en den roep te rekken

:

ngana'a-ooo, ngana'a-eee.

Een uitroep van verwondering is ook : ie of i e' (cf. k e' op Sangir).

Men heeft arie ma en arie mai; het eerste houd ik voor een over-

blijfsel van een woord als het Sang. „m angapaen e", dat op Sangir voluit

gehoord wordt en ook op verschillende wijzen afgekort, b. v. 'p a e n e, map a,

pa, ma, mapang en ru a p è n g. Deze meening vindt steun in het feit, dat

men m a zegt zoowel tegen vrouwen als mannen, wat nooit zou kunnen als

het een afkorting van m a i n g a was. Het tweede is de afkorting van ma inga.

Afschuw voor iets kwaads wordt door „si" en voor iets kwalijk riekends

door n f. weergegeven.

At e, pa'asireëte moet zijn; ate paasire'éteen beteekent

„gaat dan toch naar boven"; evenzoo het volgende: ate, sire'éte d a-

n g a n t e = gaat dan toch naar boven ; ate, paasire'éte ire'ere =
komt toch boven.

A n o e a in het daarop volgende voorbeeld moet zijn a n o e a ' a.

Bij het aanreiken van iets zegt men : medi of m o d i. P i s i
' g o (Sang.

p i s i') = je krijgt je verdiende loon! Atedo! eveneens een uitroep van

leedvermaak (cf. Sang. katedoe = heoete).

I n d i ' o = ik zal je

!

I a s s a o staat gelijk met 't Sang. bahak a', dat echter alleen van

overledenen gezegd wordt of bij wijze van grap.

I a s s a o mag men niet tegenover of omtrent een hooger geplaatste

gebruiken : tawe wotonge apita/aoeng paiassan oe awanoea
(letterlijk) het is niet geoorloofd, dat een burgemeester (dorpshoofd) beklaagd worde

door iemand uit het volk. [Beklaagd worden door een mindere is e^n beleediging].
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Voor ara e worde gelezen a r a ' e, ook wel ara. Een uitroep van pijn

is ook : n a ' g e, dat tot in 't oneindige herhaald wordt.

§ 71. In den tekst der tooverforrnule, dien ik niet in een andere lezing

ken en dus niet geheel kan beoordeelen, moeten echter toch wel de volgende

woorden veranderd worden

:

Voor e w e ë leze men e w e ' e ; voor baika: ba'ika (Sang. bak i');

voor toewo: tatoewo; voor ma'aadio'a: ma'adio'a; voor i a-

r a n g o : iarango (stam niet d a n g o maar r a n g o, cf. Sang. h e n g a n g ;

voor w a / a g h a n a : walaghana; voor t i r i n g : t i r i n g (Sang. t i r i n g

= draaien ;tiring oe poea = duizeligheid) ; voor a / o ë : a / o ' e ; voor

maapisa: maaapisa.

Mapangginaoe (zie § 48) heeft geen causatieve beteekenis.

Balaghana heeft m. i. met mama/aghana niets uit te staan,

welk laatste woord een andere vorm voor m a / o = ,,oneindig ver" is. Wellicht

hangt met dit woord samen ma/o in: boe/a na ma/o en ma/óte =
de maan zal opgaan, is op het punt van opgaan.

Lo'e, ma/o' e = lang, lang van tijd.

§ 72. Eenige voegwoorden en bijwoorden mogen aan het slot hiervan

een plaatsje vinden:

adionge (Sang. kadiongeng)= ten minste,

amagoe kamageng(oe)
(a) m o e n g k a n g o e \ Sang. ' raa'eng } z= indien,

(a) m o e / oe g o e ka m a n g k e n g (o e)

a n a, want.

anaio ofanio (Sang. oenoe'e) waarom

?

aringkane (Sang. s o e naoengkoe of k i r a / i n g k o e = ik dacht,

aramanoeng (Sang. idem) misschien,

a r a ' e = of.

a r a w e = echter, maar, evenwel,

angera en tingera = wanneer ?

angerade z= vroeger,

ara l
) als afkorting van a r a ' e, = of; 2

) soms staat het voor amagoe,
gelijk in 't volgende versje : ara ta/engkon sipono, si' o /ai

a s o e ë — als men de sponningsschaaf niet weet te hanteeren, dan

moet men 't eerst leeren.

a r o (Sang. h o) vervolgeus, voorts.



58

anase'e = opdat.

asingka'e = tot.

atonna = zeker.

alimade = naar 't schijnt (a / i in a d a = vorm, gedaante).

aramingke'e (Sang. k a r a ' k a ij immers, ik dacht.

balaiwe = zelfs al; balaiwe isai = wie maar.

balatewe (Sang. b a 1 a ' e) hetzij.

j
Sang. mëngkate

ete ( . U1 ,
> zoo maar, nog maar, slechts,këta'ewen 6

ete a d i o ' a (Sang. kate kadodo' of kate kadi o') — bijna.

e w e = maar.

e w e ' e = maar, daarentegen.

e r e w e = alsof.

ere ola'oe = als het ware.

i n a i (Sang. ene) en toen, vervolgens.

inatoetoerana = dus, derhalve (maatoetoeka .— begrijpen ; dus

inatoetoerana = nu is 't tot me doorgedrongen, nu snap ik het),

i n d o ' o = ereis.

1 a i (Sang. m a / a i n) ook.

m a n t e = een versterkt niang = Sang. mangke(we) = flink, en

Sang. m a n = altijd maar.

m a s o k k a (Sang. m a s a o e) dikwijls.

massoe/oeng oe (Sang. më'soe/oeng o e) gelijk aan.

m i n s a n a (Sang. m e n s a n g) het vragende „of in: vraag eens of hij wil.

m o e n = nog, m o e m p i a = er is nog.

napawe of napangoe = toen, zoodra.

napatila/anga (Sang. napatira/ang) dadelijk,

n a r a / e = ten slotte, op den duur.

oedita'e ofoedite (et. Sang. kene'e voor k e r e n e ' e) genoeg, houd op.

poendangoe ofmapianna |

, \ liever — dan ; zelfs al zou.
soe/oengoe

poerinengoe (Sang. idem) ]

ratanga > doordat, tengevolge van, wegens.

b a o e g ' o e (Sang. idem)
J

rengene = plotseling.

s e ' e (Sang. m a s e of afkorting van a n a s é e) voorts.

sinoengka — misschien, vermoedelijk ('t Sang. ë n d i ' o e) zeker wel.
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sidangke
)

sidongane > aangezien.

asidongana 1

sa ra en assangoe = tot zelfs.

tiwata = in oude tijden (cf. Sang. m ë ' t i w a' = denken aan, spreken

van oude tijden en vroegere personen),

taingke = al is het ook dat, het is maar omdat,

ta'e oftabbe — nog, nog altijd, 't zelfde,

t a ' a n n a

t a ' a m b e

tanna (Sang. t a n g o e) „dan" in een zin als: wat hebt ge dan gedaan?

tabe'e of tab en e (Sang. t a b e a ' o e) tenzij,

taringkenne (Sang. angkedoeng) hiermee wordt de conjunctief

nog niet.

gemaakt.

t a g a d d i a

t a b a d d i a

ta baddinge

t o e / o e ' o e

toeri'oe

t o e ra a n i

(Sang. t a w e ' d i ' e) niet aanwezig (cf. 't Sang. ta'ka-

kë'di'e of ta'kakëndi'e — zonder geluid of beweging,

en b ë ' d i' = hoor, voel ; ook k e ' d i
' e = stil maar

;

kë 'dike —- zwijg toch, en de Tal. woorden: oemandita —
kloppen van het hart; aanditana = de fontanellen;

ta oemandita === geen antwoord geven (Sang. t a

k o e m ë n d i'j.

(Sang. t o e / i
' o e) = slechts.

.
, \ (Sang. t o e m a n i

' e)toemanioeng '

tanta/ana (Sang. tenta/ang) terwijl.

toemba'oe — slechts, S. t ë m b a ' o e.

al te

Salatiga, Februari 1912.



Ao'o. *) Raadsels.

1. Sarampanga poe/oene tal- Een veelpuntige speer, waarvan de steel

loeka. Apa oede? een ei is. Wat is dat?

e r i t a. De poliep.

2. Roea'allo ledane appata, 's Morgens heeft hij vier voeten, 's mid-

a/attoene ledane raroea, dags twee voeten, als 't avond ge-

napangoe nawawallo Ie- worden is drie voeten.

dane tatalloe.

Taoemata. De mensch.

3. Daho nanenggelorom-ba/e. Een gast, die de kinderen des huizes

de trappen heeft afgeworpen.

Taoemata nangawi nioelca. Iemand, die klappers heeft geplukt.

4. Ta/imaddon-oepoengkoe De vingers van mijn grootvader die op

oea'ele soe panindoenga. 't erf in de boomeu hangen.

L i m b a. De sirih-vruchten.

5. Atoana inoemoe'oe, tal- Een slang kraaide er, een ei liep er

loeka tinoema/anga. weg.

Loetanga. Een geweer.

6. T a n a l e s s a, li roem as si' a. Niet gewond en toch doorgekapt,

* Als verklaring van dit woord kan gewezen worden op de gewoonte der Sangireezen en Talaoereezen,

om als iets, dat ze eerst niet begrepen, tot hen doordringt, te zeggen: „a-o'o-kai" " o, zóó, waar-

toe bij raadsels nogal eens gelegenheid is.

1. Sarampanga, Sang. sahëmpang, wordt bij de vischvangst gebruikt; de vangarmen, namene
(S. hamen e), worden bij de punten v/d speer vergeleken,

poeioe, Sang. -poeloe, S steel, handvat;

talloeka, Sang. tëlloehë' ~ ei; apa oede ~ wat is dat? Oerita ~ S. koehita.
2. Koea'allo ~ morgen i/d zin van ochtendstoud, letterlijk: de 2e dag;

a Jat toen e S middag; cf. 't Sang. lë'loe S Tal. la

t

toe ~ eerste kwartier: aZ&ttoene is dus de stand

van de zon over dag, die de maan tijdens het eerste kwartier b;j zonsondergang aan den hemel heeft.

3. Daho S gast; manindaho ~ logeeren;

manengge, st. tengge Snaar beneden werpen; mat engge ~ naar beneden vallen ; loro voor

lajoro S inhoud (e.f. Sang. loho en dajoho).

4. Panindoenga "'t erf, cf. Sang. paniudoe'.
Limba ~ boean dafama :=! sirihvrucht; cf. Sang. dëlling.

5. atoana — vgl. S. katoang -> s slang.

inoemoe'oe — praeterit. van oemoe'oe S kraaien (cf. Sang. koe moekoe')
loetanga — S. id. zonder de a, « a geweer; tinoema/anga ~ pr. v. tajanga, toeraalanga, cf.

S. toemaiang.
6. Ta ~ naiessa S ontkenning -f- praet. van majessa S gewond raken; lessa S wond, cf. Sang. lese'.

liroemassi'a S praet. v. roemassi'a " vanzelve afbreken, afknappen, van touw enz. niaras-

si'a — kunnen afgebroken worden, makkassi'a ~ doorsnijden (vgl. Sang. hënsi', hoemensi',
mahënsi' en mëhënsi').
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O e a ' e. Water.

7. I n a n n a sallama'a, lambe- Een bord vol is er opgegeten en nog

n e 1 a i sallama'a. is er een bord vol rest.

A n d a / e t a. Een schelp.

8. Liwoea' adio'a napene- m- Een kleine waterkom vol kleine witte

b a b a s i. schelpjes.

M o r o n g a. De mond.

9. A/iamba-n-daroea oeasa- Twee vlinders, die ieder eene zijde van

mba'a woe'ida. een berg houden.

T a / i n g a. De ooren.

10. Ta-1-loerane ma/akoeba, Zouder vracht zinkt 't, met vracht

pia-1-loerane ma/atto. drijft 't juist flink boven.

N a s a. De sarong.

11. Bo'i-ngk-oe/oene tati- Een vorstin van 't binnenland met

ndoenge tinina. een zwarten sluier.

7. inanna.-p. pr. v. oemanna S eten; lambene v. lambe ^ rest,-cf. Sang. lëmbe;
lama'a S bord, Sang. lama'; het raadsel doelt op 't feit, dat aan een schotel vol schelpen niet te

zien is, dat men er de diertjes uit gepeuterd en opgegeten heeft: er wordt evenveel als „rest" van

de tafel weggenomen, als er tevoren opgebracht werd.

S. Liwoea'a S S. liwoea' S ieder dieper gedeelte, van rivier of rif. dat vrij van steenen is en a. h.w.

een kom vormt; hier heeft men natuurlijk een kolk in een rif op 't oog. Më liwoe a' ~ rondplassen,

rondzwemmen,
baba si — schelpjes v/h soort van de gihi S S. gigi', waarmee de tanden vergeleken worden.

9. Aliambana S S. kafiwëmbang - vlinder;

oeasamba'a — duratiefvorm •-< st. samba'a —
• S. sëmbë'ka i=! eene zijde, eene helft;

sa mba'a bestaat uit sam S een en ba'a, mama'a; halvee ren Ö mawa'a. breken, mama'aka
(S. mamë'kahë') fl een scheiding i/h haar maken, ook: een strook rondom den akker die pas

in aanleg is, schoonmaken, om te voorkomen, dat 't vuur 't bosch aantast.

boe'ida •-< S. boekidë h heuvel ; talinga - S. toeU^ P3 oor.

10. loeiana r-. S. loerang S vracht; malloerana 3 bevrachten.

maiakoeba — adj. „zinkende van aard", mallakoeba — doen zinken; 1 o em ak o eb a ^ zinken,

maZatto —> adj. „bovendrijvende", wordt gezegd van prauwen, die veel laden kunnen: d o e m a-

iatto of loemajat to Ö bovendrijven ; a?ïitto:=lde allereerste maansverschijning, waarbij de

maan a.h.w. op 't water drijft; cf. de Sang. woorden maZë'to & doemaZë'to.
Dit raadsel slaat op de sarong, die „zonder een lichaam erin" in elkaar zakt en eerst „boven water"

blijft, als ze een lichaam in zich bevat.

11. Bo'i — S. boki — titel der wettige vrouw van den „datoe" Ö radja.

oeioene r-< S. id. — 't binnenland, de oorsprong: cf. paghoeloe S de eerste, de voornaamste.

tatindoenga van tind oenga, manindoenga ö beschutten (cf Sang. gaghaHndoeng, Sasahara

van „p a n am b a").

tinina r- zwart geverfd, van tina, manina; tatina zwarte verf, waarvoor dienen: 1) e. s. v

modder: 2) paZiinti, nanitoe, banna, nalama, boeim boesa'a, boenoet-oe poejingka
die alle tezamen gekookt worden en wel van de paj., nan., en banna de bladeren, van nalama de

bast ; boei-m-boesa'a 3 bast van den pisang-stam, boenoet-oe poel. 3 bast v/e jonge klappervr. Op
• Sangir dezelfde woorden voor verf en verven en dezelfde ingrediënten.

Pani'i — S. paniki, de alg. naam; saloengkeanga h alg. benaming: p. erra S (S. eba) S
kalong, met een bruinen rug; p. nawoenna S grijs (awoe S asch) p. sarrio wann ana Ö
Sang. p. owangeng S met grijze haren; p. toZeana of lianga S de gestaarte, die in grotten

woont; p. malaia'oeka 3 S. lë'koelië', de huisvleermuis; p. renes'oe a^onganaS
vlerken geel gestippeld; sajoengkeweta f3 de heel kleine vleermuis.
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P a n i ' i. De vleermuis.

12. ïwoero oeasa'e apala roea- De albino, op twee schepen varende,

ng-assa, anne poetoenga. en wiens spijze is vuur.

B a / a n d a. Een (rookende) Europeaan.

13. Pinanta'oe p o e I o e n e, na- Gestoken met den steel, getroffen met

rino-ngk-orone. de punt.

Tatadda-m-manoe'a. De hanespoor.

14. I wo'i lome, poenoe pabawiaka. De slappe vorstin, bron des levens.

S o e s o e. De moederborst.

15. Inawoeliana liloemagge, Die 't kwijt raakte, ging lachen, die

naasomba sinoemangita. 't kreeg weende.

A 1 1 o e t a. Een veest.

16. Pinilita soe ansa/ika, les- De houw is toegebracht aan den vloer,

sanesoengiroena. de wond is aan den neus.

la'oeka, malla'o ek a 3 ombuigen (v. hout, v/e knipmes), S. pë'koehë', mam ~;la'oepa,
malla'oepa 3 vouwen (kleeren enz.) S. lë'koe, më •-_, vanwaar: lë'koehë' fl de zich in

veel plooien vouwende.

De vleugels v. d. vleermuis worden dus bij een sluier vergeleken.

12. Boeron Sang. b o e r o' Ö albino

oeasa'e — dur. van s o erna 'e, bestijgen, instappen, S. soe mak e.

apala S Sang. kapaië' 3 schip.

r oea-ng-assa S 2 X 1, maar as sa (Sang. gë'sa van ë'sa) vervult bij prauwen de rol v/c hulp-

telwoord ; sangassa Ö één prauw.

a n n a ö spijze, Sang. kaëng; p o e toenga ~ Sang. poetoeng -vuur.
Ba Jan da r-c staat voor taoematam BaUnda S een Hollander, een Europeaan, een blanke.
Ken rookende (vuurvretende) Europeaan, die op schoenen (de twee „schepen") loopt.

13. piuanta'a v. panta'a, Sang. pënta' Ö met een puntig voorwerp een steek naar beneden doen.

narino - v. rino— Sang. h i n o — treffen, raken
; y i n o, subst. 3 recht.

orone — v. rorone —i Sang. horo 3 punt, scherpte; maroro 3 scherp, puntig; de r is verdwenen

in de genitief-partikel,

tatadda — v. tadda (cf. Sang. tada en tahida 3 trappen op) spoor v/e haan of stekel van
visschen als de parri Ö S. pahi 3 rog, en de na po.

manadda — i tadda — 't steken van en gestoken worden door deze dieren.

Bij 't vechten der hanen tillen deze de pooten aldus op, dat 't schijnt alsof de „steel", 't ondereind,

vau de spoor, tegen den anderen liaan zal komen en toch treft de punt ervan.

14. Bo'i, zie boven bij 11; lome. S. id., 3 zwak, slap, week;

poenne 3 S. poeëng, stam, de plaats onderaan den boom, oorsprong;

pabawiaka 3 v. biaka 3 S. biahë' 3 levende; soesoe 3 melk èn vrouweuborst.

15. inawoeliana (v. ma woeü 3 verloreu gaan), 3 „wien verloren ging"; maboeü (S, miwoe!e)S
vergeten,

liloemagge - pr. v. loemiigge, S. loemë'ge 3 lachen, hier: blij zijn.

naasomba 3 v. maüsoniba 3 S. makahombang 3 verkrijgen.

sinoemangita - v. soemangita, st. saugita, S. sangi', soemangi'3 weeuen.

attoeta 3 veest (S. ë
' t o e').

16. Pinilita v. mamilita — S. pili' 3 houwen m/e zwaard of kapmes;

ansaiikn. S. ënsali' - vloer van bamboelatten, waarop men gewoonlijk slaapt, ligt

(na eerst een mat daarover gespreid te hebben),

lessa — zie boven bij 6; ngiroena, Sang. iroeng, 3 neus.

Pe handeling heeft plaats tegen den vloer aan; 't gevolg treft den neus!
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A 1 1 o e t a. Een veest.

17. Rabbi matilanga, allo ma- Des nachts zijn ze helder, over dag

/ a b b o e k a. troebel.

Matam meo. De kattenoogen.

18. Ara i n a i, inakkarendi; Als zij ginds heengaan, dan komen

araweinakkarendi, in ai. ze hierheen, maar komen ze her-

waarts, dan gaan ze daarheen.

Taoemata mabbalanga. Roeiende mensehen.

19. Rambia sangkompenga ta- Een brok sago, die in eenjaar niet

masoeë-ngk-arroede santonna. klaar („op") gekrabt kan worden.

A m a n g a. De slijpsteen.

20. Batoenana mabassoe', ioe- Haalt men 't op, dan breekt 't af ; laat

loeka mabassoe'. men 't zakken, dan breekt 't ook.

Ta i. Drek.

21. Doen ia ere roep ia ahewa- Een wereld zoo groot als een gulden,

Ie, la/oronesaioeta'a. waarvan de inhoud ontelbaar is.

Talloek-oe-aümboewoeta. 't Ei van een spin.

17. Rabbi: nacht, des nachts (S. hë'bi); a ra b bi ^ gisteren (S. kahë'bi); ti rabbi 3 morgen (n. 1.

de volgende dag),

matilanga — S. matilang — helder; matabboeka (S. maZë'boehë') ~ troebel; cf. Sang. ma-
ië'boehang S Sasah. ~ van sipa', palmwijn.

mata ^ Sang. id. — oog; meo — Sang. meo' ^ kat.

18. Voor de betee"kenis dezer woorden, zie hierboven H 63, 72.

mabbalanga — praes. van mïibalanga ~ roeien met de balanga S riem.

19. Rambia SS. hoembia" sago, n.1. van de zgn „sagoe soenggoeh", die i/d modder groeit.

tompengaSS. k o nip en g ^ brok, stuk; ma n go mp en ga S een stuk v. iets afbreken. In ta-

masoeë-ng -< is 't woord masoeë, Sang. id., ö opraken.

arroeda, mang— , cf. S. mangëhoedë' & mangahoedë', S schrapen, krabben; de rambia wordt

n.1. vochtig in een mand gedaan en wordt een vaste massa, waarvan afgeschrapt wordt zooveel

als men telkens bakken wil.

santonna — een jaar ; tonua ~ S. taoeng .-< (tahoen)

a.manga, S. kamanga — om z'n grauwe kleur vergeleken bij de sago, die door slecht wasschen en

door schimmel ook meest grauw ziet.

20. batoenana -? van batoena, mamatoena (S. mamatoen g) S ophalen (v/e anker b. v.)

bawatoenaS S. bawatoeng, 't touw, waarmee 't zeil a/d mast wordt opgeheschen.

mabassoeta — komen te breken, knappen (v/e touw), mamassoeta (cf. Sang. bë'soe').

mangoeioeka ^ a/e touw naar beneden laten, S. m a n g o e l o e h ë'.

21. ere SS. kere S als, evenals,

ahewale — v. bahewa S groot.

1 a l o r o n e r-i zie boven bij 3, — de inhoud ervan.

sai oe ta'a — S. saioeta' ('t zij met oeta' S haar, in verband staande, of overgenomen v/h Mal.

d j o e t a) Ö ontelbaar veel.

aümboe woe ta -. spin; andere spinnen: tatai, waarvan men 't web voor 't visscheu gebruikt

;

sassiondona S aldus geheeten, omdat die zich op en neer wiegelt; mangondona: 't op en

neer doen bewegen van de wieg Soesirana (Sang. hiang) v. g. 1. ma nd on do n a S S.

mëndondong S zeven, darondonana Ö Sang. darondongang Ö zeef ; S. dondongS
koude koorts, d o e m o n d o n g S de k. k, hebben.



LIEDEREN.

Al is het niet veel wat ik daarvan hierbij kan aanbieden, daar ik op

't moment niet over ruimer materiaal kan beschikken, zoo wil ik toch enkele

staaltjes hieronder laten volgen, tevens eenig denkbeeld trachtende te geven

van de maat. Later hoop ik hierop uitvoeriger te kunnen terugkomen.

Men onderscheidt

:

Sasambo = liederen, die onder 't roeien gezongen worden; de voorzanger,

die een bekend vers opgeeft of voor de bijzondere gelegenheid een nieuw

. improviseert, zingt 't eerst alleen, waarna de anderen tegelijk invallen

en 't lied samen zingen, eerst den tweeden regel en daarna den eersten,

totdat het weer de beurt is van den voorzanger.

Met de lettergrepen is men soms verlegen, zoodat er wel eens moet

gesmokkeld worden; doch dit weet men zóó te doen, dat maat en rythme

er niet onder lijden. Om een denkbeeld te geven van de wijze, waarop

een sasambo gezongen wordt, — al moet 't helaas zonder noten —
schrijf ik. hier van de eerste sasambo, die men hieronder vinden zal,

hoe ongeveer daarbij te werk gegaan wordt:

Voorzanger: Ti'-i-la ri-roe
|
riroengong-ka-ra-ri'-a ti'-i-la ri-roe-ngong-ka-

ra-ri'-a
|
Ti-i-la ri-roe-ngong-ka-ra-ri'a-we-gan

|
sa-so-baug oe e-lo we-

gan
|

Koor: we-gan-sa-so-bang
|
sa-so-baug oe e-lo be-gan sa-so-bang oe e-lo

|
be-

ga-en sa-so-bang oe e-lo ti'i
|
la ri-roe-ngong-ka-ra-ri'a ti'i

|

Hierna begint de voorzanger weer en zingt men 't zoo lang tot 't ver-

veelt en de een of ander iets nieuws opgeeft.

Tatareda. Eveneens prauwliederen, echter korter dan de sasambo ; voorzan-

ger en koor zingen ieder de helft. De maat is als volgt:

Aoembaeda. Een soort van heldenzang, bij feestelijke gelegenheden voorge-

dragen. Echter wordt ook wel eens een ander onderwerp daarvoor geno-

men en op andere tijden gezongen. »

De maat is: ^ ^ — -^ w ^
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Sasarola. Wordt ook onder 't roeien gezongen. Hieronder volgen er drie,

waarvan de maat als volgt is

:

van 't eerste : w w w w / w

van 't tweede : w w- w w -
/ w w — —

van 't derde : w- w w w

Dit laatste is een goed voorbeeld om te doen zien, hoe soms met de

lettergrepen wordt gedaan : de twee laatste lettergrepen van beide regels,

dus wimbang en lare, gelden ieder voor een lange maat, terwijl

de andere lettergrepen moeten verdeeld worden over de eerste vier korte

maten.

Bawo'a. Wordt niet gezongen, maar voorgedragen. Het eerste hieronder

volgende fragment heelt deze maat:

het tweede daarentegen voor de eerste vier regels

:

w w - - w w — — en voor den 5en regel

:

v_- w w w — , terwijl de laatste regel alzoo is:

ww w w , dus gelijk aan de eerste vier,

Nanalanga. Versjes, die de kinderen bij hun spelletjes te zamen opzeggen.

Dat van oera-oeran enz. heeft deze maat:

Het andere, loda timboe enz. is van deze maat

:

Dan heeft men nog: aimpaloeka = op maat voorgedragen toosten

in dichterlijke termen, waarbij veel gebruik gemaakt wordt van oude woorden

en vormen

;

b a w o e a — zingend verhalen, en :

lalaoele = 't zingen van sommige passage's in bepaalde verhalen

(op Sangir ë 1 1 e, m a n g ë 1 1 e).

Verhandelingen Bat. Gen, Dl. LIK, 4o ?t,



S A S A M B O.

1. Ti'ila riroengo-ngk-arari'a,

Bega-n-sasobancr oe elo.

2. Taha/oanga tondo /ana,

Pamarean-i-ante'oe.

3. Seba'a i-oedda/en dorone,

Bega-n-soe a/oememete.

4. Rompangoe soe noesa naloena,

Peboe/anena asselene.

5. Manina soe embong oe mata,

Marani soe tatarendoema.

De slaap, nadat men in slaap is gekust,

(is zóó vast) dat men onbewust blijft

van het opgaan der zon.

De zee zij glad als olie,

Als mijn geliefde haar oversteekt.

Loopt met de borst vooruit,

Onbewust daarvan, dat hij al over de

tong gaat.

Waren we op één eiland,

Bij maansopkomst zou ik reeds on-

derweg zijn.

Al zijt ge ook uit 't oog (is de afstand

ook groot tusschen ons),

Gij zijt toch dichtbij door de herin-

nering.

1. Sasambo, S. id., prauwlied.: mïissambo S zoo'n lied zingen.

Ti'ila, S. tiki' — slaap;

riroengo v. man do en go ~ in slaap maken;
ari'a S zoen; arari'a ö het kussen;

bega staat voor bagga Ö onbewust van, niet wetende;

sasobang oe voor sasïibbang oeS 't naar buiten komen, v. soemabbanga.
elo ^ voor til 1 o 1=1 zon.

(de e" voor a en de o voor a is heel gewoon bij sasambo's enz.)

2. tondo " imper, v. toemondoS vloeien, stroomen; ook v. slangen: voortsehuil'elen;

pamareana v. pare, ma ma re S doorkappen (v. hout), oversteken (v. d. zee) cf. Sang. id. — hakken,
an te ~ ('t Sang. kante) tros; zie ook bij de telwoorden; ma' ante :=! met de pink in elkaar gehaakt

loopen (bewijs van vriendschap); van daar: ante ~ vriend, geliefde.

3. Seba'a voor siibba'aS borst.

doeddaZen voor doeddaZana, do erna ia na, st., da ia na (— weg) — loopen, vloeien: van veel men-
schen, mieren zegt men voor doeddaZana ook wel madda/ana, een verkorting van een vorm
als 't Sang. „ma'hoenda?cng" vermoed ik

dorone voor rorpne S aan de spits, voorop.

aioememete -aZoememe 4 nadrukwijzer, die hier de kracht heeft van „reeds"; oeuiajoememe
(cf. Sang. toemaZoemania) — prevelen, waarbij de mondopeuiug als een spleet is; aloemerac S
't prevelen, geprevel.

oemaHmomo — oemaümodoka — mompelen, moudopeuing: rond.
4. Rompangoe ~ indien;

noesa, S. id., — tahanoesa — eiland.

naloena voor ti naloena, S. tinaloeng S aau één sfcuk.

peboe/anena voor pabboc fanana ~ waarover de maan zal schijnen,

asselene voor assallana — loopen langs de zeekust; Sang =: ka'sëllene.
In 't Tal. wordt soemalle echter ook gebruikt, waar de Sangir. loemëngang gebruiken, n.1. „over

land gaan" in tegenstelling van per prauw.

5. manina -< Sang. maning — „al is 't ook dat, hoewel".

embong -< staat voor ambong £ Amboina; wil zeggen; een zeer ver verwijderde plaats,

tatarendoema — voor t a t a r a n d o e m a " waarmeÊ men m a 1 1 a ;• a n d o em n ~ zich herinnert.
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6. Ari' soennena ereapa,

Sia'a rarne-ngk-agama.

7. Piaoen tala ruedame,

Ta'oe~soennena wawa/oeana.

8. Toeari longonte apa,

Bega mela/odi-n-soeloe.

Denkt er geen kwaad van,

Mijne vriendschap is een reine.

Wie niet vriendschappelijken omgang

wil plegen,

Dien verdenke men van afgunst.

w i. j broertje
Wat een dom

—

: ,

zusje

Dat nog niet onder bedekte termen

weet te spreken.

AOEMBAEDA.
Loda mendareno-n-tiwoe',

Mendara'i-ngk-a/iwombong

;

Ete riroemoro-n-toentoeng,

Rïmindoe'oe wawareta

;

Riroemoro-n-toentoem pare,

Wawaretane la/ama;

Sengko toentoeng i loellare,

Wawareta-n-loerrimpaoe.

Ginds a/h strand baden er zich eeni-

gen i/e bron;

Plotseling schrikten ze van een werp-

tuig

;

Schrikten van een geworpen pinang-

vrucht,

En van een toegeworpen sirih-vrucht;

Misschien is 't wel van een verliefde,

Van iemand, die bemint.

Ari' voor ai' ie, vetatief.

soeunena. van massoenna 3 meenen, voor soennanna.
ereapa rn S. kereapa, h uit ere en apa samengesteld: letterlijk „als wat", hoe, hoedanig.

rame 3 vriendschap;

agama •-> godsdienst ;rame ngk agama 3 reine vriendschap.

medame voor: mïiddame: vrede sluiten, vriendschap sluiten.

wawaZoeana voor b aw aZoean a 3 afgunstig, jaloersch.

m Eibbaw a Zoean a ~ afgunstig zijn. Het Sang. m ë'ba wa/oeang 3 te keer gaan, zich woest gedragen

uit boosheid,

longonte 3 longona ('t Sang. longong) met nadrukwijzer; longonte apa: hoe dom.

melalodi voor malla^Eiddi redupl. van m a 1 1 Et d d i 3 verbergen , bedekken, onder bedekte termen

spreken,

soeloe ~ bedekte term.

aoembaeda .-< S. kakoembaedë' —e. s. v. gezang, waarvan men in 't bovenstaande slechts een frag-

ment heeft,

mendareno voor mEtndareno (gered, vorm van mand en o 3 baden) ~ badenden,

tiwoe, voor tiwoeda S bron, die bij ebbe a/h strand te voorschijn komt, bron onder den zeespiegel

dus; te Manganitoe heet een prachtige, rijke bron aldus: Ti woede',
mendara'i •-* een vorm als mendareno •-> van nunda'i 3 baden (m 8 n d a k i is op Sangir de sasa-

hara-term voor menden o' 3 baden),

ajiwombonga .-< bron; ook: de blaasjes, die uit 't water opkomen;

ete — hier te vertalen met „plotseling" of ook wel door „slechts".

riroemoro -> praet. v. roemoroS schrikken; ri min do e' van roemindoe'a ö id. (cf. Sang.

loemën di').

toentoeng voor ta to e n toen ga H rond projectiel; ba ware ta 3 id., maar langwerpig, een eind

hout bv.; mamareta i-h werpen met zoo iets.

pare 3 oude betelnoot.

dalama 3 ^ S. dëlling i-h sirihvrucht.

sengko i/d dag. spreektaal „minsana" (S. mënsang) misschien, (sengko voor mënsang-
k a i ? 3 't is wellicht).
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TATAREDA.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ta/enggo' a'ala, oerim ma/oara.

A/iawo-n-soa, manoe'oe peugkoe-

ngena.

Dala woe/o /eno, timbelam baroeana.

Ba/awo tangkeo, mebawi' soe rimba.

Baraboenga-n-sina, tole loellalipe.

Manim passandoeroe, bawi mata-

tawa.

Ete itatatonta, ta-m-ma/igogone.

I Wa/anda lipe, i parawo-n-sega.

Hij rammelt al m/d scheplepel, en de

pot is nog voor de helft vol.

De stadswielewaal, een vogel der graf-

tombes.

?

?

Kijk de aanstellerij v/d Chinees, zijn

staart zwaait heen en weer.

Hoewel slechts een stukje voor ieder,

't is v/e vet varken.

Men maakt (m/d pagaai) slechts een

stekende beweging, men hoort niet

eens de riemen door 't water gaan.

Dala mantoe nembo, oerapoe ada Ginds zijn vele mantoe, tallooze koe-

banja. hapoe.

Ba/ira-m-boewe'oe, itondo ma'a/are. De weeflat mijner zuster wekt in mij

verlangen.

loellare .-< praes. van loemare Ö verlangen naar, minnepijn hebben, lare Ö verdriet, hartzeer;

naten laiare ^ van hartzeer gestorven.

ma'ilaZare Ö zuchten, verlangen.

Op Sangir hoorde ik dit woord alleen in den eigennaam: Larenaoeng.
locrrimpaoe van yocmimpaoe met verlangen aan iemand denken.

1. T a l e n g g o voor taienggoka 1=1 gedrnisch, gerammel ; cf. S. (ga)ienggoh ë'.

a 'al a -< scheplepel.

oerim •-> voor o e r i n a Ö Sang. koering ~ kookpot.

malosra Ö half vol ; S. mëloara; taioarane « 't midden.

2. aZiawo S. kaüawo ö wiclewaal.

p e n g k o e n g e n a — eig. pangkoenga'na S graftombe.

3. BoeZo leno, S. b. lênno S een bijzonder glad soort dunne bamboe.

timbelam baroea r a, eig. t i m b a 1 1 a n g a b. 'Ö een speciaal soort t i m b ë 1 1 a n g (grooter dan
b o e l o).

4. balawo tangkeo S klein soort muis.

mebawi' voor mabbawita van mawita Ö klimmen; men heeft ook den vorm:
oe'awita „ oemawita =J „ (Sang. mawi')

rimba voor rimbata fl 't hout, waar de daksparren over gelegd worden.

5. baraboenga, ook op S. gebruikelijk voor: aanstellerij (Jlal. bërboenga)ma war aboenga= aanstellerig.

Si na —
i voor taoematan Si na Ö Chinees; to(e S staart.

loellalipe — van loemipe Ö heen en weer zwaaien, wapperen (koemipe op S.J

6. manim r- v. manina =5 hoewel.

passandoeroe S ieder een stukje; docroc, man - (S. mëndoeroe) kleine stukjes afsnijden.

7. itatatonta « v. mananonta, geredupl. vorm van m an o n t a — steken met een langen stok in

iets of m/e pollepel voor 't fijn maken van aardapp. b. v.

ma/igogo — i/d dag. spreektaal door gaiogoka of iets anders te vervangen, is 't geruisen, dat een

krachtige riemslag door 't water maakt.

8. Lipe ^ zie bij 5 loemipe ~ hier vermoedelijk: zwaait m,d armen,

para wo? sega? of dit met se ge' samenhangt'? s e g e' =3 pralerij,

9. Mantoe h een soort kleine vischjes; nembo voor nambo; oerapoe ~ S. koehapoe's een

visch ; ban ja 't Mal. ban jak.

10. 1? a H r a f Sang. id.— weeflat; boevve ö bawine; itondo van tondo — hier: heen en weer laten

gaan; ma'ala^are stam la re (Zie hierboven! met maji en r cdu pi.
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SASAROLA.
1. Loemeno-loemeuo i rendeloe,

Inappoean oe /ano ) bodangsinang-

Inapoean oe /aria ) kia.

2. Dala soe petone i poeare,

I poeareug-k-a'oeroe ba/e, ipoeare.

3. Maroeala-nff-Ka/ongang mamba-

wimbang, sasarimboea' poe/oe-m-

balang kete lare.

BAWO'A.
Tete'oe wowo-m-Piapi,

Ta/amisi-m-bowo-n-Towo',

Tete' liloeinia a'a,

Een steek op iemand, die te veel aan

zijn toilet doet en er zoo glad en

glimmend uitziet, alsof hij glad

gewreven was.

Hier wordt een tegenovergesteld type

onderbanden genomen, iemand die

onordelijk is op zijn haren en ook

overigens geen nette gewoonten

schijnt te hebben.

De meisjes van K. zijn echte hoofd-

op-hol-brengsters; zij maken dat de

jongens één-en-al verlangen zijn.

't Suikervogeltje van den Piapi,

't Honigzuigertje van den Towo'a,

't Honigzuigertje streed tegen den

arend.

loemeno v. leno (S. lënno) S glad.

rendeloe — voor dandaloeka — een schelp.

inappoeana S het uiteinde, het slot, resultaat, soms adverbiaal gebruikt en te vertalen met;

tengevolge van ; bijv,

inappoean-oe marimada m as si' o la, i tooe nahoeroe S het resultaat van zijn vlijtige

schoolgaan is, dat hij onderwijzer is geworden.

inappoean-oe malasa, inapatean oe gaghoeranga, naningara langita — tengevolge

van zijne luiheid/moet hij, nu zijn ouders gestorven zijn, zijne oogeu ten hemel richten (bedelen),

oemappoe — de uiterste grens van groei bereiken, gezegd van boesa'a, toewoe enz. toewoe inoe-,

mappoe — het suikerriet heeft z'n vollen wasdom bereikt.

Zano — 't glimmen, de glans, de gladheid.

inapoeana ~ v. mangapoc (ef. S. kapoe) S streelen. bestrijken met;

lana — olie: bod ang staat voor badan ga S lichaam,

sinangkia voor sinangkiana v. sangki, manangki S glimmend maken door wrijven m/e

schelp,

petone— v. peto — 't achterschip; S. id.

(v,d haren).
1 V) O f* ft 1* f1 r—t

> voor p o e a r a n a v. p o e a k a (S. p o e a h ë ) loshangendeïpoearengj
a'oeroe voor tayaoeroe v. oemoeroeS zijn „groote behoefte" doen.

mavoeala, S. mahoeala. — jong meisje; KaZongang voor: A Zon ga na, dus a,h ware m/e

Sangischen vorm.

mam — 't woordje mang.
bawimbang voor bawimbanga van bimbanga, 't Hal bimbang1

;

s as a r i m b o e a ' — voor sasarimboeata van manarimboeata (stam b o e a t a, Sang. b o e a ' —
opstaan, beginnen) — veroorzaken, doen ontstaan.

p oe Zo e ml) alan g — letterlijk: de steel v/d roeispaan; hier figuurlijk: jongeling: kete — slechts, één

en al.

lare " verlangen, zie boven.

Tete'a een vogeltje; taZamisi (S. sa/amisi) een ander klein vogeltje, iets grooter dan de tete'a.

w o w o m Piapi — een berg op Z.uid-Karakelang.

wo won Towo'a— ., „ ,,
Mangarang.

liloemia — v. loemio, aanvallen, worstelen (S. loemia, heeft de bet. gekregen v/e vrouw aan-

vallen met slechte bedoelingen) mal la Ha (S. më'daZia) met elkaar worstelen.
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Ara loellare lemboengoe,

Loerrimpaoe-m-banoeanoe,

Lemboem parasen-paraseng,

Sarawean-saraweang,

Lemboem parasen oe mele,

Sarawean oe iemba,

Parasen oe mele poetoe',

Iemba i loemaraha.

Indien ge treurt over uw land,

Weeklaagt over uw land,

Het land zal worden geslagen,

Zal worden doorgesneden.

Het land zal geslagen worden, door

den mele,

Doorgesneden door den arend,

Geslagen door den vurigen mele,

Den arend loemaraha.

Het is niet wel mogelijk een fragment van een bawo'a, als 't hierbo-

ven staande, duidelijk te verklaren.

Daarvoor moet men niet alleen van tal van zaken in 't algemeen goed

op de hoogte zijn, maar ook van 't speciale geval waar 't om gaat. Mijn

zegsman nu wist mij niet eens te zeggen, waar dit fragment op doelt.

De bawo'a is een toespraak in dichtvorm, waarbij de zaak, waar 't

om gaat, zooveel mogelijk verbloemd wordt; die zaak is een da/addi = een

zaak, die met bedekte termen wordt aangeduid. Zoo worden in het bovenstaande

fragment met tete'oe wowom Piapi en ta/amisin bowon Towo'a wellicht de lieden

van Zuid-Karakeleng, er van Mangarang bedoeld, die tegen een anderen stam,

hier vergeleken bij iamba en mele, een krijg hebben ondernomen en waarvoor

nu de vergelding wordt aangekondigd, zoo ze geen vrede verkiezen. De bawo'a

komt te pas bij gelegenheden dat een oude veete tusschen een paar familie's

of dorpen zal worden beslecht. De beleedigde partij die wil „maddangana" =
de trap opkomen, heeft de tegenpartij „padd an gan an a = bij wien zal

naar boven gegaan worden, reeds kennis gegeven; beide partijen hebben zich

verzekerd van den eenen of anderen „advocaat", beroemd als redenaar, wieu de

kwestie wordt verteld en die nu voor de juiste en krachtige inkleeding heeft

a'aS iamba -. de zee-arend (S. kalëmba of kam ba).

roemimpaoe Ö mappaoe Ö ter harte nemen, zich aantrekken, treuren over.

1 ambo eng Ö banoea ö land, woonplaats, (lemboeng staat voor 1 a mb o en g)

parasen en paraseng voor paras ana van mamarasa (S. mamahesS') 3 slaan met een

langen stok of zwaard; de herhaling- duidt een versterking aan; mamarasa wordt ook v
;
d iamba

gezegd, als hij neerschiet om aan te vallen,

sarawean Ö voor saraweana van man ara we Ö me scherp mes of zwaard iets doorsnijden of

kappen,

m el e ^ een fabelachtige vogel, waarvan gezegd wordt, dat hij aan de vlerk een vlijmscherpe pen (of bot ?)

heeft, waarmee hij zijn vijand doodelijlc wonden kan (men spreekt van lari'oe mele, sasara-
w e n e),

poetoe' voor p oetoe n ga ö vuur.

iemba voor iamba.
loemaraha S ? de bcteekenis van dit woord is mij niet helder geworden; misschien moet men er wel

een eigennaam in zoeken, het lidwoord i ervóór wijst daar ook wel op. De tegenwoordige Djoegoc-

goe van Salibaboe heet alzoo.
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te zorgen; van weerszijden wordt gezorgd voor de noodige varkens etc. voor

het eventueele verzoeningsmaal.

Op den bestemden dag komt de eene partij met versierde prauwen en

ander vertoon, — vooral ook met veel gevolg — , en de andere partij is verza-

meld in het deftigste huis. Als allen vergaderd zijn, staat de advocaat van

klagers op en richt zich met een „tabea" tot den vertegenwoordiger der

familie tegen wie men wat op 't hart heeft, die dadelijk moet opstaan en den

groet beantwoorden (is er een advocaat dan staat deze op, in plaats van 't

hoofd der familie). Daarop steekt de advocaat van klager van wal met zijn

bawo'a, die de ander te beantwoorden heeft. Wordt hij overtuigd van het

goede recht van klagers, dan moet hij schuld bekennen en zoen betalen ; kan

hij daarentegen het goede recht aan zijne zijde staven, dan moeten de anderen

de klacht intrekken. Daarop volgt dan een groot feest met muziek en spel,

(sa/iwam pia' dameane; damea = festiviteit met muziek en dans) en

de vrede is weer hersteld.

Een ander fragment van een bawo'a schijnt 't volgende te zijn:

Bowa kambi', bowa kambi', Daar beneden is een geit,

Mendangeng bowa . mendangeng. Daar beneden staat een bok.

Bowa kambing koeasele', Kijk die geit schuin naar boven zien,

Mendangeng koeatingara. Die bok richt zijn kop omhoog.

Oeasele' basoeng, Ziet schuin naar een doodkist,

Oeatingara pa/ia'. Kijkt omhoog naar een lijkkist.

In deze woorden ligt min of meer een vervloeking van de schuldige partij

opgesloten: dat daar sterfgevallen zullen plaats hebben, als er geen boete wordt

betaald en alzoo verzoening tot stand komt.

kambi' — staat voor a m b i n g a = geit

;

men dangen, S. mendangeng =r bok

;

koeasele' — voor oeaseleka, van soemaseleka =r 't hoofd schuin

houdende naar omhoog kijken; s o emas ailika z=. schuin op zij kijken,

koeatingara = oeatingara, van toematingara — omhoog kijken,

basoeng = doodkist, uit planken samengesteld,

pa/iatta =r id. gemaakt uit één boomstam, dien men door midden spleet,

zoodat uit beide helften kist en deksel konden worden uitgehold,

malliatta (S. m ë 1 i a') r= doen splijten.

(Zooals men in bovenstaande en in de volgende liedjes en „gedichten"

ziet, neemt 't parallellisme een groote plaats in).
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Doso ipawa-i pawa, i matiting-k-imatiting.

Doso ipawa ïnarena, i matitim marienibang.

Een liedje op 't sterrebeeld pawa, alzoo genoemd naar de pawa i=

vruchtscheede van den kokospalm, en op de ster matitim; wegens de i v/h

tweede m a t i t i n g wordt de slot m a v/h eerste tot ngk, terwijl de slot a

van m a t i t i m a in den 20n regel uitvalt, wegens de daarop volgende m van

't volgende woord.

doso r: daarboven ; m a r e n a, st. rena, schitterend;roemena = gloeien,

glimmen, cf. Sang. mahena en h o e m e n a.

ma riem bang =z blinkend ; misschien met r am b a ' a in verband te brengen ?

ramba'a r= de gloeiende roetdeeltjes a/e pot, die zooeven v/h vuur is

genomen ; van vuurvliegen (anoempitana: S. manoempite) zegt

men: makkamba'a (v. ramba'a) als ze een boom als 't ware

bedekken.

Een ander versje, waarbij de kinderen den regen roepen, is 't volgende

:

Oera-oeram, bette ! pamanta'am bawi,

Bawi masoesoe, bawi tarana'ana,

Pinanta'i Enggo, tinimangan i Wamboe/oe,

Si Enggo poeane, si Wamboe/oe tinaine,

Bamboe/oe rahi, bamboe/oe rahi

!

Regen-Regen kom! dan kunnen we varkens steken,

Een zeug, een varken met jongen,

Gestoken door Enggo, geholpen door Bamboe/oe,

Voor Enggo is de kop, voor Bamboe/oe de ingewanden,

De haren zijn bruin en wit, de haren zijn bruin en wit.

o e r a — voor o e r a n a = regen ; bette — kom hier, ga meê.

pamant aa m voor pamanta'ana van p a n t a ' a, m a m tl n t a ' a =
steken.

b. masoesoe = zoogend varken, zeug.

b. tarana'ana, S. m a / a h a n a, een moedervarken,

tinimangana van manimanga = mede steken, n.1. als de steek v/d

ander niet afdoende geweest is en 't varken wegloopt, dan het ook nog

een steek geven,

poeane — v. p o e a — de kop.

tinaine — v. t i n a i — de ingewanden,

rahi — bruin en wit gevlekt.
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Om dit versje goed te verstaan, moet men weten, dat de Talaoereezen

de ervaring hebben gemaakt, dat de beste tijd om varkens te steken (wilde n.1.)

is: de regentijd. Bij hevige regens gaan ze op verhevenheden van den bodem

nesten maken, waar ze schuilen tegen den regen.

Het is dan gemakkelijk ze in de schuilplaatsen : d o e m o e n n a (S.

d ë m m o e n g) te naderen en te steken. Van daar dat de regen geroepen wordt

in verband met het steken van varkens.

Yan een hevigen regen zegt de Talaoerees : oerana m aasoen ge

olanna = een regen, waarbij een everzwijn 't koud krijgt.

Nanalanga.

Loda timboe' loda timboela,

Tiawoe' loda tiawoe'a,

Loda timboe' pelanginana,

Tiawoe' pendariboëna.

Pelanginan oe wininta'a,

Pendiboënoe sakaenga,

Panga/apam bo'i n-Seraba,

Sangiang oe Mangindano,

Pia' isine rareroema,

Hahettoeme manoemba/e.

Versje, dat de kinderen opzeggen,

als ze met elkander a/h spelen zijn.

t i m b o e' staat voor t i m b o e 1 a = 't

gewone woord voor rook.

tiawoe' staat voor tiawoe'a ='

rook, dien men in de verte ziet.

a w o e ' a = nevel,

pelanginana van mallangina

= bouwen (S. m ë 1 a n g i n g).

pendariboëna, st. d i b o oi r i b o =
een groote prauw, op Sangir sop e'.

bininta'a — een ander soort prauw.

sakaenga — 't Sang. woord voor

prauw — gewoonlijk : s a ' a 1 a n a op

Tal.

panga/apan — voor p a n g a l a-

p a n a = om daarin te halen.

Seraba — misschien K a r a g a

(Spaansch : Caraga) op de O-kust

van Mindanao.

Sangiang = prinses.

Mangindano = de Filippijnen,

i s i = tand ; id. hahettoeme, dat

staat voor hahattoeme; dareroe-

ma, naald, staat voor dararoema.

mangattoema = bijten, de tanden op

elkaar bijten (cf. S. isine n ë
' k ë '-

toengen kakë'toeng = nijptang).
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II

Loda mananile n-da/oeroa,

Mananaid oe liwoea'a,

Ro'o pebbelem-pebbelenga,

Pe'awaft'-pe'awa/i'a,

Do'o pebbelen soe woe/o,

Pe'awa/i' soe timbellanga.

Dala nioe'oe sengkaloe,

Rambia'oe sengkaboewoe,

Pinaliwan si Marinoe,

I Marinoe ete wewa,

Nabewateng ko/e ammoeta,

La/inggoean oe tannea,

mananile — persoon, die m/d s a-

sile S. = Tal. biringa, 't schep-

net, a/h visschen is; de Sangir. woor-

den zijn gelijkluidend ; mananile
= een vogel die in moerassen leeft.

mananaida — van manaida —
scheppen, S. m a n a e d ë'.

daloema = ]iwoea'a — een diepe

plaats, vrij van steenen enz.

pebbelenga = pabbelenga =
keer terug.

pe'awali', voor pa'awali'a =
keer terug.

m a ' a w a / i ' a = terngkeeren (cf. Sang.

m ë ' b a / i' en më'kakoewa/ i').

sengkaboewoe voor s a n g k a-

b o e w o e.

aboewoe = een stuk, behoorlijk af-

gesneden, hier: 1
/„ mand vol sago-

meel; men snijdt wel meer mand en

al door, daar de mand waardeloos is.

Pinaliwan — n.1. 't andere deel

— is gebruikt om 't doodenfeest van

M. te houden.

malliwanga — doodenfeest houden

(cf. Sang. s a / i w a n g voor s a-

/ i m b a n g = feest).

wewa — krankzinnig.

nabewateng, van n a b e w a -f-

nadrukw. + ng; mabewa = gek

zijn, worden.

k o / e = tales ; k. ammoeta en k.

tannea — soorten v. tales.

la/inggoeana = een gek, maar

geen echte, een die zich aanstelt.

malla/inggoeana — zich als gek

aanstellen.
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Inane tinawoem poeke. inane — van i na s a, visch.

tinawoem poeke (cf. tawoeng-

kota = uiterste deel van de bil) —
't staartje van 't diertje i/d schelp.

Ba'e-wa'e i Watto'a boeroe i Mikka

boeroe i Sampoe.

I mangiassa sire talloe nallariahe

ire'e mabaila. Boeasoe wa/e tabbetewe

na'ire, nattatahia manaram passangka-

tooe. Oenni nikka: „I sampoe mapia

e pattoennoe anni iten talloe, boeroe

iamboeam batto'a mabaila."' Oenni as-

san sampoe: „Balatewe iradoea mawoe

o ! madirin lai ama/oenoesana, ho, aro-

dite, ia'a mamamoentale-ngk-anna".

Napangoe maranin allo, manoe'a

atalloene oemoe'oe, i watto'a roean

nikka liloemintoeke nampangasa-ng-

ga/ele-m-mangiassa roea, arawe i sa-

mpoe soe wa/e appandiahine imannoe

Het verhaal van de slak en de roode

mier en de garnaal.

Zij hadden met elkaar afgesproken,

een rijsttuin te maken. Van huis uit

waren zij overeengekomen, het werk

onderling te verdeelen. De mier had

gezegd: ,,'t Lijkt me 't beste, dat de

garnaal ons eten kookt en dat de slak

en ik het tuinwerk verrichten". De

garnaal zeide : ,,Zooals gij beiden 't

regelt, dames, is 't mij wel. Opdat we

dus geen honger zullen lijden, welaan,

het zij zoo, ik zal dan kok zijn".

Toen 't bijna dag werd, de hanen

voor de derde maal zouden gaan kraaien,

gingen de slak en de mier de trap af,

om hare kapmessen te slijpen, maar

de garnaal was in huis, bezig 't eetge-

mallariahe — vvederk. vorm van mangahe ~ iemand overhalen om meê te gaan, aan iets mede
te doen.

tabbetewe — tabbe met nadrukw. teen weS van te voren 4- reeds 4- goed en wel.

na'ire — ma'ire 3 met elkaar afspreken; van stam ir e ook nog o emir e 3 toeknikken, iets be-

loven; cf. Sang. koemire en mëkakire.
nattatahia-* wederk. vorm van manahia 3 verdeelen; cf. S. taghia.
manara — S. moenara .— arbeid, taak; 't woord stamt uit het Ternataansch.

pattoen na — imper. ven mattoenna S koken (S. mëtoeëng).
anni -h samengetrokken uit anna en i

balatewe S S. bala'ewe i-h (van ba 1 a, mam a la): 't is overgelaten aan

madirin — opdat niet

amaloenoesana H S. kaioenoesang S door den honger getroffen worden.

mamamoentala 3 kok, v. mamoentala Ü koken.

napangoe -h toen, zoodra; S. id., dichtbij, bijna.

oemoe'oe, S. koemoekoe' 3 kraaien.

liloemintoeke ^liloemintoeka-+ nadrukw. v. loemintoekaSS. loem in toe' ~de trap afgaan.

n&mpangasa i-h meerv. vorm van n a n g a s a. v. mangasa, S. id., 3 slijpen.

ga iele 3 kapmes, in drie soorten: g. mangondo of bar a a sa. die meer op kapwerk en houwwerk
berekend is, evenals g. pamo; g. pangkoela, die meer op wied- en graafwerk gemaakt is.

ar e we, S. id., maar, echter.

appandiahine v. mandiahi ~ S. mendiahi 3 voorbereiden, gereedmaken.
imana i-c gereedschap, toebehooren ; imannoe sinango — borden, vaatwerk enz.
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sinarigo ire'e iapida soe waila. Napa-

ngoe nariahi si assan sampoe, si watto'a

roean nikka ga/ele uasoeëng kasane

lai. Soe tatoempam nianoe'a, namata

i mangiassa sire talloe.

Naranta rala paddisa ta'an sinoema-

ranga ; napangoe naranta, i assam bat-

to'a nassasarawoete namabbasa aaianan

i mangiassa talloe boeroe paddarapoe-

ranan i sampoe, apide nantaingoe

soenggila, soe a/oeng oe naoeppa

mapia 2
.

I assan sampoe appattarone-ngk-anna

soe oerina, arawe i nikka naddea'a ae-

songa. Napangoe liloemappoeta i nikka,

ote i watto'a roean nikka na'esongke,

dinganoe apide nakkoenoet oe poetoe-

nga.

rei gereed te maken, dat ze naar den

tuin zonden meenemen. Toen de gar-

naai met hare toebereidselen klaar was,

hadden de slak en de mier ook juist

gedaan met slijpen. Toen de kippen

uit de boomen vlogen, gingen zij met

haar drieën op weg.

Toen ze ginds aankwamen, scheen de

zon nog niet; zoodra ze aankwamen,

spoedde de slak zich, een zitplaats voor

haar drieën schoon te kappen, alsmede

een plek, waar de garnaal kon gaan

koken en plaatste tevens de kookstee-

nen, alles onder een zeer schaduwrijken

boom.

Onderwijl was de garnaal al bezig het

eten in de kookpotten te doen, maar de

mier was er op uitgegaan om vuur-

houtjes te zoeken. Zoodra de mier weer

tevoorschijn was gekomen, gingen de

slak en de mier vuur maken en maak-

ten ook meteen 't vuur aan.

s i n a n g o S voedsel ; maninango :=! eten.

iapida ~ fut pass. v. mangapida ~ meenemen, doen tegelijk met iets anders, maav als nevenzaak.

nasoeë-ngk ~ asane :=! klaar wat betreft 't slijpen ervan.

lai S ook.

tatoempa S 't moment van op den grond vliegen; toemoe m pa S eig. naar beneden springen.

namata voor i n am a t a van (oe)mamata S loopen, weggaan.

paddisa Ö zonneschijn, S. p ë ' d i s ë '

.

ta'an S nog niet.

sinoemaranga .-. v. soemaranga S schijnen (cf. Sang. soemarang en sarameng S 't Oosten)

nassasarawoete v. massasarawoetaö zich spoeden, voortmaken.

mamabbasa S S. mamë'basë' S 't onkruid neerslaan (niet „wieden").

paddarapoerana S kookplaats, van maddapoerana (st. dapoerana S keuken) S koken.

apide — tevens, meteen.

mantaiuga -< S. më'taing ~> plaatsen, overeind zetten; cf. tei in matei ö stijl,

soenggila ~ S. soenggilë' — de steenen, meest in een driehoek geplaatst, waarop de kookpot

komt te staan: op Tal. echter worden niet de vuurvaste steenen soenggilë' gebruikt, maar
meestal oude ti'ada 5 aarden potten.

naoeppa, S. na o e', S schaduw, ook wel: schaduwboom en: groen tot versiering van woningen enz.

appattarone v. mattaro Smë'tahoS indoen

oerina .-. S. koe ring S kookpot.

ig S2 stukken bamboe of daartoe geschikt hout, die over elkaar gezaagd

om vuur te krijgen; de handeling heet: ma'esonga of mangar esonga.
liloemappoeta v. 1 oe mappoe t a (cf. S. s oe më'po e ') S tevoorschijn komen, waarbij hier ge-

dacht is a/h bosch, waarin de mier verdween, om naar de aesonga te zoeken.

iiakkoenoeta.M makkoenoeta^S. mëhoenoe' ~ vuur aanmaken, 't daartoe vereischte hout

onder den kookpot steken enz.

aesonga ï S. kahesonj
aresonga/ worden, om
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Boea'oede i assan sampoe namoe-

ntale-ngk-anna, arawe ï watto'a roean

nikka nanattake nallili'a. Tanta/ang

kanna oeatoenna, i assan sampoe sinoe-

moerri nïiddea'a pa/ampoenga lamindi-

nga. Ta na/anna'a adio'a i sampoe

Daarna ging de garnaal dan 't eten

koken, maar de slak en de mier be-

gonnen den tuinarbeid. Terwijl 't eten

te vuur stond, ging de garnaal het bosch

in om groente te zoeken van jonge

varenbladeren. Het duurde niet lang, of'

oedete; naranta soe rapoerana apide daar was de garnaal er al weer; op de

nanappia pa/ampoenga.

Arawe i watto'a roean nikka mang-

kete daringirre erewe pabbailan oe au-

kookplaats gekomen, ging zij meteen de

groente uitzoeken en schoonmaken.

Maar wat de slak en de mier aangaat,

luister maar, 't is alsof er reuzen aan

soeanga, mangkete oeaharehe manni- 't werk zijn, 't kraakt maar zoo, zooals

ndoengoe panala. Matan allo bakkoete zij onder 't hooge onkruid zich weren.

nasareng keba, baila pangasiante-n-

samparawita.

De zon was nog niet hoog aan den

hemel, toen er al een tuin was gekapt,

waarvoor een reuzen-mand vol zaairijst

noodig zou zijn.

nanattaka van manat'taka S beginnen, S. manë'ta'.
mallili'a i=! de eerste bewerking v/h maken v/e rijsttuin, n.1. 't schoonmaken van het kleinere on-

kruid onder de hooge boomen ; cf. het Sang. .-h m ë li r i' der Noord-Sangïrezen ; op Zuid-Sangïr

heet dit: më'baelë'. De volgende bewerkingen zijn: manoewanga ~ 't kappen der groote boo-

men; voorts makkara (cf. S. mëhara), manggawasa en mivbosata S 't klein kappen der

boomen en takken ; vervolgens manoetoenga C branden ; ten slotte m a d o e r o e ' a en malak-
kapa of manattigeS 't branden en bij elkaar voegen van wat na 't manoetoenga nog overbleef.

sinoemoerri, van soemoerri — S. soemoehi -< st. soehi en soerri, fl zich in 't bosch begeven;

manoerri — 't insteken v/e draad i/e naald en dergelijke.

lamindinga -> S. laminding, een varen, waarvan 't jonge blad een smakelijke groente oplevert.

majanna'a S bezinken, van meel, sago etc, waarmee eenige tijd heengaat; vandaar de 2e beteekenis:

verloopen van tijd.

ta naianna'aS ta liloemanna'a ~ letterl. 't bezonk niet, maar ook: niet lang daarna. (Het

Sang. heeft voor bezinken: loemënna', maar voor: niet lang daarna: ta nararënna; op Siaoe

hoorde ik lanna'oe voor 'tSang. bijwoord van tijd „na'oeng"; deze woorden staan blijkbaar onder-

ling in nauw verband).

oedete -> „daar heb je hem", „daar is hij".

manappia -* uitzoeken, zuiveren van groente enz. ook repareeren.

daringirre S imper. „er worde naar hen geluisterd".

pabbailan — praes. (zou moeten zijn: ipababailana, cf. de Sang. vorm 'pë'bë' baelang,
ansoeanga Sreus; S. ansoeang.
goemarehe S klanknab. woord voor geluiden als b/h scheuren van goed, bij het loopen door struikgewas.

mannindoenga, st. tindoenga S op 't hoofd nemen, hier: 't struikgewas, waar ze als 't ware onder

kropen om 't weg te kappen.

mattatindoenga ö zich sluieren, zich 't hoofd bedekken.

panala — hooge grassen, struikgewas.

masarengkeba -* in de hoogte gaan, stam: rengkeba (S. masahengke')
„ „ „ . tillen Smamengketa (bengketa), S. mamengke' verheffen,

tot vorst b.v. Smarengkenga (S. mëhengkeng).
pangasi'ante Spangasi'aiia -I- nadrukw.

mangasi'a S S. mangasi' Ö 't steken v/d gaten voor 't planten v. rijst.

parawita S groote mand tot bewaring v/d rijstvoorraad, van bamboe gevlochten met houten ribben;

blijkens 't woord awita ~ S. awi', dat er in ligt, is zij zóó groot, dat men er tegen op klimmen
moet.

(Deze zin is dus van overdrijving niet vrij te pleiten, maar dat behoort er zoo bij ; het woord hier-

voor is in het Tal. sasonoka, dat in de eerste plaats beteekent: „verlengsnoer v/h hengelsnoer").

'
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I assan sampoe, riapangoe anna na- De garnaal nu, zoodra 't eten van

woeatta, apidoe nangandang oe oerin 't vuur was genomen, zette meteen

oe saiore. Saiore oeatoenna, i assa ap- den pot met groente te vuur. Terwijl

panga/oe'oene anna. Anna nasoeëng de groente gekookt werd, was zij bezig

ka/oe'oene, saiore na/aha. I assan sa- 't eten te schillen. Toen dit afge-

mpoe nassasarawoete namoeatta oerin loopen was, bleek de groente ook gaar

oe saiore. te zijn. De garnaal haastte zich, den

pot met groente van het vuur af te

nemen.

Napangoe mammoeatta, rirerek oe Terwijl ze den pot aftilde, werd ze

oerina nassomaga soe saiore, apide na- meegesleurd door den pot, viel voorover

ramoetta. I assa oe'oei ma'iontola si in de groente en werd meteen rood.o

watto'a : ,,Ia'a watto' !" Oenni watto'a

:

De stakker riep de slak toe om hulp,

,,api'ano, manammoeka asoeë". Napa- zeggende: „wee mij, slak". De slak ech-

ngoe nanammoeka, nawobbo'a abbi. I ter riep: ,,wacht even, ik moet eerst

watto'a, ma'iontola si nikka, inoemoei

:

mijn neus snuiten". Toen zij snoot, viel

,,Ia'a. nikka". Oenni nikka: ,,apia'o

!

ze er in haar geheel uit (haar huisje

ia'a managgada a/oeroeta asoeë". JNapa- n.1.) De slak, zich willende laten helpen

ngoe nasaggada a/oeroeta, liroemassi'a door de mier, riep: „help mij, mier".

v/h vuur ) bij beide wordt gedacht aan „optillen", wat

v/d prauw j ook bij boea' (milbboeatta — S. më'-

mamoeatta — S. mamoea', — ') afzetten v/

:
) ophalen

boea' f- ~ opstaan) in de gedachte ligt.

mangandanga P3 plaatsen op iets. op tafel, op 't hoofd etc. (In 't Sang. mangandang komt er bij

't idee .van dwars, dus S dwars over iets leggen),

saiore S groente, het Mal. sa j oer.

appangaZoe'oene (zie ad \ 21) v. man ga lo e'oe — S. man geil o e', st. këlloe' —
— ') schillen, met een stuk bamboe of ander bot werktuig (blijkbaar hadden ze dus oewi, S.

batata' 33 aardvruchten met groente tot middagmaal).

-) tobbende iets doen. met moeite iets verrichten, wegens slecht werktuig of onkunde omtrent 't

werk. In deze bet. heeft 't Sang. den gelijkluidenden vorm man ga Zoek o e.

aiUoe'oe 33 't stukje bamboe, waarmee men de aardappelen enz. schilt. —
kaZoe'oene voor aZoe'oene 33 't schillen ervan.

naZaha 33 gaar, rijp; m&llaha .-. S. m Slag ha — koken van visch, water,

rirerek-oe van irereka — meegesleurd worden, b.v. v.'e boot door storm of stroom,

masomaga 33 voorover vallen, Sang. masoemagë';
na ramoetta v. ma ramoetta — 1

) rood, adj

.

:
) rood worden

oe'oei — praes. v. oemoei 33 roepen ^ beide in praes. gesteld, omdat 't zich ingedacht

ma'iontola „ v. maiontola" om hulp vragen I wordt als geschiedende.

api'ano en apia'o, ook wel apikano — „nu nog niet", „wacht even"; in 't Sang. in deze Het. ook

„kapiako" voor „hS'doko".
m a n a m mockii =3 snuiten ; s a m m o e k a 33 snot (Sang. s ë in m o e n g)

mawobbo'a v. mamobbo'a (cf. Sang. mamë'bosè') uitgieten, uitwerpen.

managgada 33 vaster binden; masaggada ö ') vast toegesnoerd (cf. Sang. masë'gadë')
:
) vast „ raken

aiopi'octii - S. laoehoe'33 broeksband; van dezen stam: mangoeroe ta — iets met de saainge-

knepen duira et\ wijsvinger uitknijpen, b,v. tinai, de ingewanden, om die schoon te krijgen,

liroemassi'a v. roemassi'a — S. mahënsi' — afknappen, breken van draad enz.
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lawane. I mangiassa talloe mangkete De mier echter antwoordde :,.wacht even,

tinoema/owanga abbi, taddoe nabbawa ik moet eerst mijn gordel vaster binden",

oe/itta soe wanoea. Toen de band aangehaald werd, raakte

haar middel meteen doorgesneden. En

zoo kwamen de stakkers alle drie uit-

gestrekt te liggen en niemand bracht

er tijding van thuis.

Ba'e-wa'e i Pangka.

Iassam Pangka isakka toemondo.

Nawawallo iassa isawakke namoeroe'

batoe boeroe nanonto a/issa boeroe api-

doe lai nangilo omauga. Napangoe

narabbi. boe/ana mancrkete nawanna

ere allo, langita mangkete nawoetalla'a,

tawe manga oerawadoe winabbawa sa-

rangkadio'a.

Het verhaal van Pangka.

Pangka zou gaan visschen. Tegen den

avond ging hij strandwaarts om stee-

nen op te rapen en jonge palmblade-

ren af' te kappen om daarmee de stee-

nen te binden; tevens zocht hij eremiet-

krabben. Toen de nacht ingetreden was,

scheen de maan zóó helder alsof 't dag

was ; de hemel zag geheel en al helder,

niet het dunste wolken vlies was er te zien.

toemaiowanga — komen te liggen.

loemalowaoga S gaan liggen.

taddoe of taw eddo e ~ niemand, niets.

oeZi ta Ö bericht; m a n g o e li t a ^ vertellen (ef. S. oe(i' en maoe(i').

mawawallo ~ avond worden; i/h woord ligt opgesloten:
7

) bawa 1=1 beneden

) allo ;=; de zon

dus ba w allo S de zon staat laag, 't is avond.

mamoer oe'a —
. S. mamoer o e' ~ oprapen.

manonto —i S. manen t o ïl afkappen van takken enz.

ajissa :=: bindmateriaal van jonge palmblaadjes (van de sago baroe', van pandanus-soorten) om daarmee
steenen te binden ; de vischhaak, waaraan reeds 't aas is vastgemaakt, wordt eventjes in dat blad

geslagen en daarna in zee gelaten : zoodra de steen op den zeebodem ligt, rukt de visscher even a/h

snoer, dat 't blad scheurt, waardoor de haak met het aas vrij komt. Het doel is bereikt, n.1. dat de

haak flink diep komt, en de steen blijft er liggen.

man gil o := S. id. met flambouwen op visch enz. uitgaan.

oman ga — S. k oman g ^ de eremiet-krab, om voor aas te dienen; dit beestje vindt men overal in de bergen

zoowel als aan het strand en op het rif en 't kruipt in schalen van iedere soort schelp en slak, die

hem maar tot woning dienen kan. Zijn vijand is primo de mensch, die de grootere eet (op Talaoet

althans) en de kleinere als aas gebruikt, maar verder ook een bruingele vogel, de pappoeroe'
o man ga genaamd (de komang — opraper). Mijn zegsman beweert, dat deze vogel voor de schalen der

komangs gaat fluiten, om 't beestje naar buiten te lokken en 't dan op te pikken. De pappissa
watto'a (S de slakken — kneuzer, pissa'a, mamissa'a S stuk maken, cf. S. pë'sa', mamë'sa')
is vermoedelijk dezelfde vogel. Het fluiten ook van menschen heet: mamaggo tanggala ~ de

tang ga la (e. s. v. rif-vischje, dat in de koraalsteenen wegkruipt) roepen en wel omdat men be-

weert, dat de barafanga, een snip, die vischjes met fluiten uit hun schuilplaatsen lokt.

marabbi — nacht worden, donker worden.

mawiinna — plotseling helder licht worden, hier werd de maneschijn zóó helder als daglicht. Dit woord,

banna, meen ik terug te vinden in sawannaka. S. sa w ënnahë' Ö het Noorden, als ook in bë-

mbanaho (Sang.) S dageraad; vgl. wena, morgenschemering (Tontemb.) Kan 't ook zijn, dat wanna
eig. noorderlicht beteekent? zouden de voorvaders der Talaoereezen ooit noorderlicht hebben gezien?

mawoetalla'a — helder worden, wit worden.

oerawada ^ vlies, dunne sluier:

winabbawa -< S. binawa — wolk.
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Lenaka mangkete na/oe'oesa, taha- Het was zoo glad als een spiegel,

/oanga ere ola'oe taoema/ore, mangkete de zee was als 't ware zonder eenige

oeanannanga, loea'a samba/ia roeddo'e. beweging, doodstil, de golven kabbel-

den slechts eventjes tegen de kust.

Napawe sabatoe paoesa pallaro- Toen de eb zoover was, dat men kon

wo'ante o, i assarn Pangka tinoe- gaan schelpen zoeken, stak Pangka

mondo. Naranta loda iassa nangoe- van wal. In de diepe zee gekomen, liet

/oeke, dinganoe apidoe ririssanoe inasa, hij den haak zakken en kreeg dadelijk

inai nawatoenna e ! oerapoe tatarana. beet ; toen 't opgehaald was, bleek 't

Boea'oede iassa nangoe/oeke apia, tated een oerapoe tatarana te zijn. Vervol-

oe nandissa. gens liet hij nog eens den haak zakken,

maar kreeg niets meer beet.

Masartibbi iassa mangkete oea/alatto Den ganschen nacht dobberde hij,

mangngoe/oeka, singine paroeroe na/ak- zijn snoer in het water latende zakken,

koema, man tawe rissane. Na'oman totdat het aas geheel week geworden

napoe/e inas iassa ta inaringanana, was, maar hij kreeg maar niet meer

etewe oede oerapoe tatarana samboea. beet. Totdat hij terugkeerde kreeg hij

Napawe woe/ana soe panenteante, iassam er geen viseh meer bij, 't bleef bij die

Pangka nanahangginte ara/apa boeroe eene oerapoe. Toen de maan tot op den

lenaka ^ S. lenehë' — 't stil-zijn der zee;

maienaka —
. stil.

malloe'oesa ^ schillen; maZoe'oesa — geschild raken; na/oe'oesa S geschild, ontdaan v/d ruwen
bast, dus: glad.

oemalore S zich bewegen, in beweging zijn.

noemanannanga ^ roerloos zijn.

loea'a S S. loea' S golf.

roemo'e ö eventjes bewegen, kabbelen,

sahata ~ ebbe.

paoesa ^ een der maanstanden.

pallayowo'ante ~ st. yowo'a: loemarowo'a Zl hurken.

makkowo'a ~ zoeken naar rowo'a « e. s. v. schelp en voorts in 't

algemeen: schelpen zoeken op 't rif, wat alleen bij laag water kan geschieden,

mangoefoeka -h S. mangoeioehë' -< iets a/e touw naar beneden laten zakken,

ririssana ^ (van mandissa S aanbijten v/d visch) :=! beet gekregen,

mamatoenna ^ S. mamatoeng ^ 't tegendeel van mangoeioeka — ophalen,

oerapoe tatarana — een bijzonder soort oerapoe.
tatedoe " niets rneer.

apia ~ wederom.

ma sa rabbi ^ den geheelen nacht.

singine ^ singane ~, singkane -., asingka'e S totdat.

paroeroe Ö S. pa hoe roe S aas.

mallakoema ~ lang in 't water laten liggen, weeken.
rissana ~ aangebeten worden, beet krijgen,

aringanana ^ er een metgezel bij krijgen.

mamaringana ö S. mamaringang ~ iem. vragen om meê te gaan.

etewe S slechts,

panenteana ~ bergrug,

manahanggina ~ !) inhalen v/e vischsnoer.

*) 't weghalen van borden enz. v/d tafel,

arajapa — v. stam aiapa — 't werktuig, 't middel waarmee men de visschen „krijgt", dus snoer.
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lüo'ona dinganoe namoendale napoe/e.

Naranta rala, roeaba addansalete soe

anne.

Napang oe assan i Pangka nasangkila

soe rarapan oe loea'a, rengene boea' dala

nasoanga woeasoe. pasallangana, esa

bahewa boeroe ma/angkasa, mang-

kete napanggo-panggoka, isakka man-

ninsomaka si Pangka. Naranta soe

assanna nallingete tiuanda tataroan oe

oerapoe tatarana. Boea'oede itooe pina'-

elege monane, arawe iassam Pangka

dala' petone. Napangoe esa' bahewa

oede naaoembele la'oeka, apidoe nassa-

siotte dinganoe nananalancra

:

„Ott-i Pangka awangana ; inasi a-

mboeam Pangka oerapoe tatara; pate sio!

bergrug gedaald was, haalde P. zijn

snoer in en wond 't op en roeide naar

huis. Toen hij aan wal gekonieu was,

kabbelde de vloed reeds tegen 't strand.

Toen het bootje van Pangka tegen

't strand opliep, waar de golven bra-

ken, kwam daar plotseling uit den in-

gang der straat een groote en lange

man, een reusachtige kerel, en liep

Pangka tegemoet. Bij de prauw geko-

men, keek hij in het mandje, waarin de

oerapoe tatarana lag. Daarna ging hij

naar den voorsteven, terwijl Pangka

bij den achtersteven was. Zoodra die

groote man den voorsten dwarsligger

te pakken had, begon hij meteen de

prauw op te trekken en zong erbij:

,,Pangka's achterste heeft een huid-

ziekte ; Pangka en ik hebben een

darapana -* v. doem a p a H <

miillo'ona S winden om de bawoeyoenana (S S. sa^ëngka) cf. Sang. mëlokong.
Dan is er nog malla'oena h S. mëlakoeng Ö oprollen v/e touw.

addansalete v. doemansala ~< slaan tegen, kabbelen tegen de kust.

assanna « prahoe.

manangkila ~* tegen iets aan schuiven, masangkila -> tegen iets aan komen.

v/d golven : tegen 't strand aanrollen,

v/menschen : in een breede rij aanloopen.

masoanga h naar buiten komen.

pasallangana — S. pasëllangen g: poort, ingang, opening, afgeleid van sëllang Ö siillanga, een

instrument bij het weven, n.1. een aangepunte bamboe, die tusschen de draden gestoken wordt, waarbij

telkens een der bë'be', opgetild wordt; hierdoor ontstaat een opening, waar de sëllang doorheen

geschoven wordt en de bë'be' kan dan weer los gelaten worden; naar analogie is de opening in de

omheining der vroegere dorpen alzoo genoemd en wordt 't woord nu toegepast op: ingang, poort enz.

maiangkasa !=! S. langka' -h hoog op de beenen, lang.

napanggo — panggo h reusachtig groot.

manninsomaka -< praes. v. maninsomaka (man ën s omahë') ö tegemoet treden.

mallinge of doemaZinge ö S. doemaünge Ö om een hoek kijken of kijken in iets.

tinanda ^ een van rotan of ginto gevlochten mandje.

tataroana -* S. tatahoëng ~ „vat", iets waar men allerlei in doet.

monane ^ v. mona — S. id. -< voorsteven;

petone ri v. peto i-h S. id. r-< achtersteven; dala, omdat men altijd de boot m/d achtersteven tegen

't strand laat oploopen.

naaoembele v. mangoembele i-h aanvatten.

la'oeka ö uitlegger a/d voorsteven, alzoo genoemd, omdat hij gebogen is.

m&ssasiotte <-< elkander tot iets aansporen en wel tot iets, dat ze samen willen gaan doen.

mananalanga: gered, vorm van man al a.n ga ~ spelen, hier : zingen.

o 1 1 a t> het achterste.

awangana *h van a w a n g a — een huidziekte, S. bit a', aan handen en voeten.

Bij :

t ophalen of afschuiven v/e prauw wordt geroepen ^ om tot gelijk aanzetten te komen: „ore,

pate, p a - a - 1 e - e" of „k a - s i o - k o - 1 a i"; of „a w o e a 1 1 e rala, w a n o e a n o e" of „pate sio,

pate sio"; op Sangir: „ode, ode; pate, pate; ho-ka-sio", vanwaar ,,më' si o" iets tegelijk doen.

Verhandelingen Bat. Gen. Dl. LIX. 4o at.
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ore sio!" [ana sa/anam Pangka soe

ottane pia' darappele ruawira]. I assam

Pangka mawassoetem pamamoeatta, as-

sauna man ta mawoeatta. Ina i sinaile-

ana e ! esa' bahewa oede oeatali'oeda si

tooe, tawe mammoeatta, ewe'e mana-

ondo isakka, watoekoe taha/oanga.

Napawe i Pangka naasilo, itooe ta na-

piringapa mangkete nanganoe poendala

boeroe pinassa'a soe wambang oe esa'

bahewa, na/endanga raroea. — Boea'-

oede i Pangka nassasarawoete nanga-

noe ara/apa boeroe nanahenggela tina-

nda, apidoe tinoema/anga saram ba/e.

Itooe tate namoeattoe assanna, tina-

ntanga samba/ia oeatoto'a. — Napang oe

naroea'allo i Pangka isawakke diroemas-

soena soe apana mamoeattoe assanna.

Inai inelehane ewe'e pani'i na/endan

daroea.

vischje ; een, twee, drie!" [de broek van

P. was n.1. gelapt op 't zitvlak, met een

witten lap]. Pangka scheurde haast uit

elkaar bij 't ophalen, maar de prauw kon

maar niet opgehaald worden. Doch toen

hij omkeek, zeg! daar stond die lange

kerel met zijn rug naar hem toe en trok

niet landwaarts, maar trachtte de prauw

af te schuiven in de richting der zee.

Toen P. dat zag, nam hij dadelijk

een roeispaan en sloeg daarmee op den

schouder van dien grooten kerel, met

't gevolg, dat deze in tweeën spleet.

Daarop pakte P. gauw het snoer en

hing zich de mand over den schouder

en rende naar huis. Hij haalde de prauw

niet meer op, maar liet die in den steek,

slechts even met een punt op 't drooge

liggende. Den volgenden morgen ging

P. naar 't strand om zijn bootje op te

halen. Toen zag hij niets anders dan een

vleermuis, die in tweeën gespleten was.

Ba'e-wa'e Het verhaal van de krab

I omanga roeam bara/anga. en de snip.

Soe taranoesa samboea pia apane Op een eiland, was een zeer mooi

mapia-pia ; isoede pananalanganoe strand ; dat was 't geliefkoosde plekje

bara/anga sangkaiapanna. — I assam van een troep snippen. — Daar liep

saZana ~ broek, uit het Maleisch (tjëlana).

darappela ~ lap ; mandïppela 5 lappen ; S. dë'pelë, mënd. & dar.

mawassoeta v. raamassoeta — uiteen scheuren (v. touw, zóó, dat 't knapt).

pamamoeatta — 't ophalen.

sinaileama van manaile(st. s a i 1 e) ö omkijken.

oeataZi'oeda — v. toemataZi'oeda Pi den rug toekeeren.

watoekoe — in de richting van, naar.

tan api r i n gap a S onmiddellijk, terstond, rechtstreeks.

m a n a ' a — slaan tegen.

inasa'a — afbreken, v/e tak b.v.

mïillendanga — in tweeën splijten, maar niet door en door, alleen uit elkaar, met. een verbinding

tusschen de beide deeleu.

toematoto'a — even aankomen, even raken, cf. Sang toto' en totobë'.

diroemassoena ^- v. doemassoena — S. doemë'soeng — S afdalen, strand w. gaan.

nalendan voor na/endanga.
a p a n a — S. apengn strand,

sangkaiapanna — S. sënggapaëng -. van panna — e. s. v. kleine vischjes, die altijd i/e dichte

«•hooi zwemmen; iapanna £ als een school (panna), troep.
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bara/anga sambaoe naümata ire'e batakoe

anda/iarana maddea'a sinangone. Re-

ngene nassombang komanga oe'omanga

soe a/oengoe rongoe anda/iarana. Na-

pangoe i wara/anga naasilo si omanga,

ote naiwa/o: „Ma'oera i'o, hawe! di-

nganoe ipa'eleg'apa, hawe ?" I omanga

sinoemimbaka : „Mangkete oe'omanga,

dinganoe maddea' lai sinango." Oen i

wara/anga: ,,a/ongge i'o oemamata,

hawe! ete oede a/ihakkoe, hawe?"

Oen i assangkomanga : „Ete arendi,

hawe! Pamaminintoeanewe : aamat-oe

omanga." Oen i wara/anga: „Hawe!

bette iadoea mattanoema!" Oen i as-

sangkomanga: ,,Ho, ho, hawe ! Balaiwe

ia'oe ma/ongge oemomanga, amagoewe

aheana mattanoema, ho, mangkete ma'-

annama. Arawe apoeloe'oe, madiri mat-

tanoema ta'bataroene". Oen i wara/anga:

„Bataroene a?" Oen i omanga: Isai

iatanoema, inasana". Oen i wara/anga:

,,Ho, hawe". Arawe i omanga nabisara :

„madiri ia'a mattanoema allo indi, pa-

kaddo ma/ioen sio allo". „Ho" oen i

wara/anga „balate i'o, hawe".

eens een snip toevallig naar boven

waar strandbataten groeiden, naar voed-

sel zoekende. Plotseling ontmoette zij

een krab, die onder de bladeren der

strandbataten kroop. Toen de snip de

krab zag, vroeg zij : „wat doet ge,

vriendin, en waar gaat ge naar toe?"

De krab antwoordde : „ik kruip zóó

maar en zoek ook voedsel". — De snip

zei: „wat loopt ge langzaam, vriendin!

is slechts dat uwe snelheid, vriendin?

De arme krab zeide „slechts dit, vrien-

din! 't is immers tot een spreekwoord

geworden : zooals een krab loopt". De snip

zei „kom, vriendin, laat ons om 't hardst

loopen". De arme krab zei: „goed, goed,

vriendin ! Al kruip ik ook maar langzaam,

als ik uitgenoodigd word om om 't hardst

te loopen, goed, dan zal ik 't maar pro-

beeren. Maar, als 't naar mijn zin gaat,

dan wil ik niet den wedstrijd aangaan

zonder weddingschap". De snip vroeg:

„wat zal 't zijn?" De krab zei : „wie 't

verliest, zal opgegeten worden". De snip

zei „goed, vriendin". Maar de krab zei

:

„ik wil niet vandaag den wedstrijd hou-

den, eerst over negen dagen". „Best" zei

de snip „zooals ge wilt, vriendin".

naümata v. ma ii ma t a -- bij toeval ergens loopen.

a u d a li ar an a — S. daiere, - kruipplant a/h strand, z.g.n. batata pantai.

nassombang v. massomba 3 ontmoeten , S. më'sombang.
(maüsomba of maasombanga, S. mak ah o mbang, 3 vinden, krijgen),

rongoe — v. donga (S. daoeng, in da o en g-o e-k aio e, samengetr. tot daoekaloe) S blad.

mangkete — „zóó maar".

alongge — „hoe langzaam!" v. ma/ongge 3 langzaam, S. id.

aiihakkoe 3 „de mate van uwe snelheid"; maiihakka 3 snel.

pamaminintoeana 3 waar men vergelijkingen op maakt.

pinintoe of papinintoe - gelijkenis, vergelijking.

maminintoe — een gelijkenis, vergelijking maken,
mattanoema, Sang. më'tanoeng, wedstrijden; ma a tan o ema 3 den wedstrijd winnen; ia ta-

n.oema 3 den wedstrijd verliezen.

balaiwe — zij 't dan ook; aheana v. mangahe3 iemand tot iets overhalen,

ma'annama 3 beproeven,

bataroe, S. bataroe, v/h Mal. bëtaroeh, 3 inzetten, wedden.
mabbataroe 3 wedden.

a 3 afkorting van a p a.

maüoe 3 voorbij gaau.

balate — van ba la, ma ma la 3 overlaten, toestaan.
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Boea'oede i wara/anga tinoemalla'e Daarna vloog de snip naar hare makkers;

nadea' dingane. Napang oe i wara/anga Toen de snip weg was, is de krab op

na/i'oeda, ote i omanga namate nangi- weg gegaan rondom 't heele eiland alle

nti'oepa taranoesa oede liloemoeroe a/a- krabben opzoekende en kondigde haar

wo'oe omanga dinganoe naba/o oe: ,,T aan: „wij zullen een wedstrijd houden

ite mattanoem i wara/anga". Oen oeoma- met de snip". De geheele vergadering

nga sambiringana: „I'o wewa, ara'e a? krabben zeide: „zijt ge niet goed wijs,

Ba'ewem bara/angawe o paitatanoeman of wat scheelt u anders ?" Hebt ge ooit

oe omanga''. „A'," oen oe omanga, gehoord van een snip, tegen wie een

,,botonge, ma! mapia e, iamioe sambi- krab om 't hardst liep!" „Wel", zei de

ringana la/oron taranoesa indi, ma- krab, 't kan best, hoor! gij allen, in-

ngkete toeroeta sia'a, ma! Padaringike woners van dit eiland moet maar mij

iamioe sarangkanambone: iamboeam ba- volgen. Hoort gij allen: de : snip en ik

ra/anga boeate na'ire kaddo mattanoema hebben afgesproken om eex*st over 9

sio allo a'omanna. dagen den wedstrijd te houden.

Mapia e, soera/oemoe sio allo oea/a- Het beste is, dat gij, gedui-ende de 9

raddo pa'aire, ote i amioe mangkete dagen dat wij op de afspraak wachten,

pattingkaantaka soe a/o'en sallean oe u opstelt, over de geheele kustlijn van dit

taranoesa indi, mama/iwoeta. Arawe eiland, heelemaal rondom. Maar ik zal de

ia'a makaddo si wara/anga soe apana snip opwachten op 't strand, waar we

pinassomban i amboea. Napangoe appat- elkaar hebben ontmoet. Als wij dan den

tanoemete boeroe i wara/anga oemoei

:

wedstrijd houden en de snip roepen zal

:

„i'o oede, hawe?", ote i amioe, walai- „zijt ge daar, vriendin?" dan moet wie

toemalla'a ~* vliegen (S. t o e m ë 11 a ').

inaZi'oeda ^ weggaan (letterl. m/d rug toegekeerd komen te staan).

manginti'oepa^H omringen, omvatten, loopen rondom (S. m a n gë n t i k o e') vgl, pati'oepa
(S. patikoe') cf. m al li' ep a (S. mëlikoe') omringen; 1 i'o epa ö rolmarter.

loemoeroe— S. loemoehoe-i overal rondgaan. -

aiawo'oe r-< alle, de geheele hoeveelheid.

(i)paitatanoemana -, waartegen om 't hardst wordt geloopen ; maitatanoemaS om 't hardst

gaan loopen tegen.

silmbiringana ~h een gezelschap, een groep ; kan afgeleid worden van biringa ö sehepnet, dus een

schepnet vol; of, wat mij juister lijkt wegens 't achtervoegsel (a)na, dat er anders niet behoefde te

zijn, van biringa, mamiringa Ö onderrichten, wennen aan, dus „een geheele troep, die tege-

lijk opgeleid wordt, een geheel gezelschap".

toeroeta ^h toemoeroetaS (S. toemoehoe') gehoorzamen; ma toeroeta 3 gehoorzaam; mat ta-

toeroeta 3 't eens worden met elkaar, mattoeroeta 3 volgen (S. më' toehoe'), ook m a n a-

ntoeroeta; mattata ntoer oeta 3 elkaar volgen.

kaddo ~ voor pakaddo -, eerst, pas (eig. „wacht"; cf. S. hë'dó en pahë'do).
a'omanna r-v. ma'oma — komen te, bereiken.

pa'aire r-i eig. 't afspreken, hier: afspraak; zuiverder zou geweest zijn : oea/araddo allo pina'-
ire S „dat we wachtende zijn op den afgesproken dag".

miittingkaiintaka ^ zich op een rij opstellen.

manga ntaka ~ op „ „ „- ; cf. Sang. in an g - & m ë' t ë n gk a ~ a n t e hë'.

sallcana -. van salie, soemalle 3 ') langs de zee loopen, 2
) over land gaan.

mamaüwoeta — omringen
; paiiwoetaS adj. van rondom, a m m e p a li w oe t a -3 de rijst van

den rand rondom den tuin, die men altijd 't eerst plukt.
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we i sai ina/antayan i wara/anga inoe-

moei, ote simbaka: „indi, liawe
!"

Boea'oede i ite apide lai appa'omange,

appa'deange lai sinango". Napangoe

omansra sambiringana naaringika aro-

di, bakkoete oede liloemoeasa boeroe

nabisara: „Aramingke'e mattanoeng

katonna. Amagoe arodi, bo, matta-

noempe

I omanga, napangoe boeate na'ire-

ngk-omanga sambiringana, itooe nabbe-

lengke apia soe apana pinassombani

taroeam bara/anga. Napangoe na/ioe sio

allo, ote i wara/anga oedete naggating

komauga hawene. Oen i omanga: ,,ate

oedete i'o, bawe?" Oen i wara/anga ,,i-

ndete, hawe ! ate, erea? mattanoempe,

hawe!" Oen i omanga: „Ho, mattanoe-

mpe, bawe !" Boea'oede i wara/anga tinoe-

malla'e ma/ongge-longge. Manga /iman

tanni'a araoen tinalla'ane i wara/anga

inoemoei : ,,oede i'o, bawe?" Oen oe

omanga waine: „indi, bawe!" ,,E, oen

i wara/anga, apa lai a/ibakka i'o oe-

mamata, bawe o !" Oen oe omanga

:

uwer maar op de hoogte is van de

plaats, waar de snip beeft geroepen,

antwoorden: „bier, vriendin". Vervol-

gens moeten wij onderwijl verder krui-

pen en meteen voedsel zoeken". Toen

de krabben altegader zulks vernamen,

toen eerst verheugden zij zich en

zeiden: „We dachten, dat er een

echte wedstrijd gehouden zou wor-

den. Indien 't echter zóó zal gaan,

vooruit dan maar, laat ons wedstrijd

houden !"

De krab nu, nadat zij de afspraak ge-

maakt had met hare makkers, keerde

terug naar 't strand, waar zij de snip

ontmoet had. Toen de negen dagen

voorbij waren, ging de snip hare vriendin

de krab opzoeken. De krab zei: „wel,

zijt ge daar, vriendin ?" De snip zei

;

„hier ben ik, vriendin en, hoe is 't er

meê ? laat ons den wedstrijd houden,

vriendin!" De krab zei: „goed, laat

ons dan den wedstrijd houden, vriendin!"

Toen vloog de snip heel langzaam weg.

Toen ze zoowat vijftig vadem ver

gevlogen had, riep de snip: „zijt ge daar,

vriendin?" Een andere krab zeide:

„hier ben ik, vriendin!' „Wel, verba-

na/antarana — st. lantaka r-< malantak a -< recht boven of tegenover iets komen te liggen, te

staan; soe l a n t a k e -* tegenover, boven (cf. S. lantehë).
naaringika arodi, n.1. naaringika bisara arodi, zulk eene rede gehoord hebbende,

bakkoete, S. bahoe'e, 3 pas, eerst.

liloemoeasa — v. loemoeasa ö zich verblijden; d a lo eas a — blijdschap. (S. da Zoeasë, en
loemoeas ë').

aramingke'e S (S. kara'kai) ik dacht; immers,
atonna -> echt, werkelijk; (S. kahëngang).
maggati S „'t aangezicht zoeken", gaan ontmoeten; gati of hati ~ gelaat, cf. S. gati en më'gati.
maZongge -< longge S zeer langzaam; hoe vaker de herhaling, hoe sterker de beteekenis op den

voorgrond treedt.

voor tanni'a, zie bij de hulptelwoorden.

araoe — de mate van verte, hoe ver! raaraoe r! ver. (S. id.)

apa lai aZihakka i'o oemamataS letterlijk: wat een vluggert zijt gij ook met loopen.
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„Oenoe, hawe e? man talla'a hawe!"

Aro, toemalla'awe wara/anga. Mati-

moe manga mapoe/on tanni'a oemoeiwe

:

,,Oede i'o, hawe?" „Indi, hawe" oen

oe omanga. Bara/anga mang ka'a/ihakke

toemalla'a, arawe soeapang i tooe oemoei,

omanga man soessimbata: „indi, hawe".

Arawe wara/anga mang kattallange,

mang katallange, nara/e rirenga, tate

maatalla'a, rengeue noendoe'a boeroe

napatila/anga nate. Napangoe i wara-

/anga natete, ote a/awo'oe omanga

nampadoeloengke inoeminasa si wara-

/anga.

Sasarola-ncrk-omanoa

:

I roe'oem bara/anga rirenga-rirenga,

Rirenga n tatallange, rirenga-rirenga.

I oman da/eo soe larowo'ane.

zend", zei de snip „jij kant toch ook

vlug loopen, hoor!" De krab zei „wat

dacht ge dan, vriendin? vlieg maar

door, vriendin !"

Voorts vloog de snip weer verder.

Als zij dan ongeveer honderd vade-

men verder was, riep ze weer: „zijt

ge daar vriendin ?" „Hier ben ik,

vriendin !" zei een krab dan. De snip

vloog al vlugger, maar waar zij ook

riep, telkens was er een krab die ant-

woordde: „hier ben ik, vriendin!" Maar

de snip vloog maar door, al maar door,

ten slotte raakte zij buiten adem, kon

niet meer vliegen en viel plotseling

neer en stierf meteen. Toen dan de

snip gestorven was, toen stroomden

alle krabben bij baar samen en aten

baar op.

't Lied der krabben:

Mevrouw snip geraakte buiten adem,

Kaakte door haar vliegen buiten adem,

De arme krab zat maar stil op haar

plaatsje.

oenoc M oc is hier bez. voorn-woord 2e pers. en „oen" heeft de bet. van denkbeeld, dus: uw
denkbeeld? dacht ge ? dacht ge vau niet

?

man talla'a ^ de vorm, die in § 56 bedoeld is: mam pangaZapa.
aro, voorts, wijders.

we achter toemiilla'a wil zeggen: opnieuw, voort.

(let op het futurum b/h verhaal, waar wij den verleden tijd toepassen).

a'aZiha k k e --< steeds sneller (c.f. S. k a'k a Zigh a'e).

soe apang—< waar ook, waar maar.

kattallange *-< voor attallange Ö bezig te vliegen, al vliegende,

naraïe — ten slotte; een vorm, die alleen uit 't Sang. te verklaren is, waar hij zuiverder bewaard is:

naraZeng en naraZeng dengoe'e Ö op den duur; v,'d stam daieng 3 weg; dus nara-
Zeng 3 geloopen zijnde, voortgegaan zijnde, op den duur, ten slotte.

da Zeng is in het Tal. geworden daZana; docmaZana wordt alleen gebruikt bij vloeistoffen:

oea'e doeddaZana soe aeherana Ö 't water loopt door de leiding. Bij personen wordt voor
loopen: oemamata gebruikt.

noendoe'a ~ van moendoe'a (S. maëndoe'j in elkaar zakken, neervallen.

mapatilaZanga ~ onmiddellijk doorloopen, enz.

natete — praeterit. v. mate -+ nadrukw. m,d bet. van: 't sterven eeu voldongen feit zijnde,

rirenga v. roemen ga (c.f. Sang. soemaenga, soe'saenga) Ö buiten adem raken,

in an go ^ asthma (S. i n d a').

nampadoeloengke - van maddoeloe (S. më'doeloe) zich verzamelen rondom. De snip, als de
hoogmoedige, krijgt in 't lied een titel; de krab, die de nederige rol vervult, wordt versierd m/h
epitheton „daZeo" S slecht, eenvoudig.
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Ba'e-wa'e i Parere. Verhaal van Parere.

Soe wanoea sambaoe pia'datoe, sa- In een zeker land was er eens een

ngiange roeangkatooe, mangkete niara- koning, die twee dochters had van

rama-ramao-a. buitengewone schoonheid.

Sangian daroea oede inola'an oe ratoe Voor die beide prinsessen had de

rambane matangga-tangga, toeade woea koning een zeer hoog vertrek laten

soe wa/e sara ranibata mapoe/o sio soe maken, waarvan de trap van uit 't huis

ta/attade. Manga allange nambo tawe- tot aan dat vertrek negentien treden

doe maasalloenga soe afoeng oe rambat- telde. Zijne vele slaven en slavinnen

oe-sangian daroea oede, mangilembo mochten geen van allen onder het ver-

manga allanga esaka tawedoe lai maai- trek dier beide prinsessen komen, vooral

ndani; toemba'oe allam bawine sangka- de slaven niet, die er niet eens dichtbij

tooe mangangoentoed-oe-sinangone, ta- komen mochten ; slechts ééne slavin

we lai maarangana: siuango isassari was er aangewezen om haar 't voedsel

soe taba'a woe/awana boeroe babba- te brengen, doch zij mocht ook niet

toenan oe sangian daroea. Boea'aanna- naar boven gaan: 't eten werd op een

na ioe/oeka apia. gouden presenteerblad gedaan en dan

door de beide prinsessen aan een touw

opgetrokken. Als ze ervan gegeten had-

den, werd het weer neergelaten.

Soera/oemoe pitoe tonna sangian da- Slechts éénmaal in de zeven jaren

Toea mam pa'assa loemintoeka manala- kwamen de beide prinsessen naar be-

nga. Napangoe atatimaroealauete sa- neden om te wandelen. Toen ze

mararnaga ^ schoon.

San gia n — staat voor sangianga, Sang. sangiang S prinses; een combinatie als deze met het

woord daroea doet den oorspronkelijken, vorm ~ zonder slot a —
. uitkomen, waarbij de d van het

volgende woord eischt dat de n g tot n wordt.

inola'an, voor inola'ana, zie \ 50 hierboven.

rambane .- van rambata (vgl. Sang. hamba') ~ prinsessenverblijf (Sang. pintoe).

matangga :=! hoog ; toeade ^ van t o e a d a, Sang. t o e k a d ë', ^ trap.

taZattada — trede; oorspr. keep \c.i. Sang. taZë'tadë' ^ keep. i/d stam der kokosboomen) van tat-

tada, manattada S een keep maken, fijn hakken.

maasalloenga ^ van stam salloenga (Sang. sëlloeng, soemëlloeng) 3 zich onder iets bege-

ven; 't prefix maar-iis hier in een eenigszins gewijzigde beteekenis gebruikt, n.1. van mogen,

veroorloofd zijn tot 't geen 't grondwoord uitdrukt; evenzoo bij de volgende: maaindani ea

maarangana; het is, ook in 't Sangirsch, heel gewoon m a a — in deze functie te gebruiken.

maaindani ~ stam d a n i ; marani, Sang. id., ^ dichtbij ; mangindani — naderen.

mangangoentoeda h van mangoentoeda (Sang. mangëntoedë') :=! brengen ; uit den gered,

vorm blijkt, dat 't de taak dier slavin was, weshalve hierboven vertaald is „aangewezen om. . .".

allam ~ voor allanga; de m voor nga wordt geëischt door de b v/h volgende woord.

isassari ~- van sari, manari, S doen in of op iets vlaks, ondieps, gelijk hier taba'a .-. presen-
teerblad.

woeiawana 3 goud ; vgl. Sang. b o e l a ë n g.

babbatoenana 3 v. batoena, mamatoena (Sang. mamatoeng); ioeloeka v. mangoeioeka,
Sang. mangoeZoehë'.

tonna, Sang. taoeng, Mal. t ah o en.

-atatimaroealauete, uit ata + ti -+ maroeala + ne + te; maroeala 3 maagd; timaroeala S als

een jong meisje; mattimaroeala " doen als een jong meisje, koketteeren; atatimaroealaneS
op 'r koketst; r-. te wil uitdrukken, dat ze „reeds waren" wat 't grondwoord uitdrukt.
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ngian daroea naba/o soe ratoe boeroe soe

wo'i : iamboea manalanga. Napangoe

nawawallo, sangian daroea liloemintoe-

ke pa'erewe bina'dari. Isakke pina'elega

apana, nanalanga soe anne. Naranta loda

nataranga akkaige. Itaroea inaite naria-

langa batoekoe pondol oe anne tinoe-

moembe sa/oeka. Natoembe soe samba'a

itaroea namate, mangkete mannassoe

apana na'oma-m-pondole. Naranta isoe-

de nampa'aiante boeroe na'oeanga. Boea-

n-na'oeanga na'bawoeni, boea'oede n&'-

belengke apia.

Naranta soe sa/oeka roeaba adda-

ngkilete, mangkete mara/oe 2ma, erewe

op 't koketst waren zeiden de beide

prinsessen eens tot den koning en tot

de koningin : we willen gaan wandelen

met ons beiden. Tegen den avond kwa-

men zij naar beneden, precies hemel-

nymfen. Ze wendden zich strandwaarts

om op 't strand te wandelen. Toen ze er

aankwamen was 't juist laag water. Ze

wandelden 't strand op en staken de

rivier over. Aan den overkant gekomen

liepen ze verder, al maar door langs

't strand, tot aan 't einde ervan. Daar

aangekomen gingen ze zitten en gingen

een spelletje tjongkak doen. Daarna

speelden ze verstoppertje en keerden

vervolgens terug.

Toen zij aan de rivier kwamen, was

de vloed reeds hoog gestegen en was

pa'erewe Ö pa' + ere + we (vgl. Sang. pë'kerewe); ere S als; we =1 de gewone versterking, on-

geveer gelijk aan ons „wel"; pa' geeft te kennen, dat de prinsessen er „elk voor zich" als eea
hemelnymf uitzagen,

bina'dari .-1 Sang. bida'dari' -< een woord dat blijkbaar overgenomen is.

pina'elega -< letterlijk: „gingen om te gaan zien"; isakke Ö richtingaanwijzend woord: strandwaarts.

apana — strand, met nogal ruime beteekenis, niet alleen de strook zand, die er ook bij vloed is (zooals

apeng in 't Sang. wil zeggen), maar ook wat bij eb bloot komt.
anne <-* eigenlijk: zand, maar ook: strand in engeren zin.

manalanga ~ letterlijk: spelen, maar ook wandelen, voor z'n pleizier uitgaan,

nataranga r« tarang ö mikken ^ dus: 't trof, 't was juist.

akkaige - van maraiga ö droog worden, adj. droog; voor den vorm akkaige zie ? 21 hiervoren-
over a' (appa') + e.

batoekoe h in de richting van, naar; stam batoe'a (vgl. Sang. batoe', më'batoe' S volgen enz.>

(batoe'a beteekent op Kabroeang: hoest, vgl. Mal. batoek, waarvoor de andere dial. so'ola.
hebben, vgl. Sang. së'ko2ë').

pondola i-h S. p o n d o 2 e ^ einde, rest.

tinoemoembe -i st. toembe -<; toemoembe S een rivier overgaan (wadende of zwemmende).
saZoeka -. S. sa2oe' 3 rivier; voor samba'a zie g 60.

namate r-t van mamata of oemamata ö gaan.

mannassoe ~ volgen i/d zin v/e een weg, een spoor volgen (c.f. Sang. manë'soei).
na'oma •-> v. ma'oma ri bereiken,

nampa'aiante ^ v. aiana r-i meerv. vorm zie \ 26.

na'oeanga ^ ma'oeanga m v. oeanga (Sang. koeang) fl 't tjongkak -, spel.

na'bawoeni ^ v. ma'bawoeni ~ st. boeni, mamoeni 3 verbergen; vgl. Sang. mamoeni më'-
këmboeni enz.

na'belengke -. v. ma'belenga - terugkeeren (c.f. biling i/h Sang. en Tal. Ö keeren).
roeaba ö vloed, vgl. Sang. hoeabë'.
addangkilete - st. dangkila (S. dangkilë') mandangkila -. ergens tegen aan plaatsen, mara-

ngkila ~ ergens tegen aan komen geplaatst te worden; voor den vorm addangkilete 'zie \ 21;
hier wordt dus gedacht aan de golven, die straks een strook zand droog lieten, maar nu tegen den
oever aan kabbelden.

mara?oema -< diep, S. mara2oeng.



89

mata-m-meo aelome. Napangoe na- 't er zeer diep geworden, zoo groen als

ranta soe winggi-n-sa^oeka, sangian kattenoogen. Toen zij nu tot aan den

daroea mangkete roeddarisika ta maa- rand van de rivier waren gekomen, ja,

toembe. Rengene i taroea naasilo si daar stonden de beide prinsessen na, en

Parere mappa/ele soe pelo adio'a, apidoe konden er niet over. Daar zagen ze ecbter

iniapeante-n-taroea. Napangoe narani, plotseling Parere, die in een oud bootje

oen i Parere : „Oe'oei-n-apa, mawoe ?" been en weer voer en meteen wenkten

zij bem. Toen bij dicht bij gekomen

was, zei Parere: ,,wat blieft u, dames?"

Oen oe sangianga: „I amboea tonda'o De prinsessen zeiden : ,,ocb, breng

poi soe samba'a". Oen i Parere : ,,Ta ons naar den overkant". Parere ant-

ma'iona i'ite-n-talloe, mawoe". - Oen oe woordde : „wij kunnen niet met ons

sangiang-k-ia'anga : ,,Touda'a rorone drieën in de boot, dames". Daarop zei

toeari'oe". Oen i Parere: ,,o, sa'ete, de oudste prinses: „breng mijn zusje

mawoe". I sangian toeari sinoema'ete maar eerst over". Toen zei Parere:

boeroe pinoendale-m-Parere. Si Parere'e, „best, stap dan maar in, dame". -

tawe pinoendala inai batoekoe samba'a, De jongste der beide prinsessen stapte

ewe'e isakka batoekoe taba/oanga. toen in en werd door Parere weg ge-

roeid. Docb Parere roeide niet naar

den overkant, maar het ruime sop in.

aelome ~- v. maelome ~ groen, blauw (voor den vorm, zie l 21), cf. Sang. melong.
winggi ~ voor binggi -* rand, uiterste oeverstrook.

(Sang. binggi S enkelknobbel, waarvoor het Tal. heeft: amboeraioe, voor den binnen-knobbel en

boengkoeka ^ buiten-knobbel).

mappaZele -> praes. v. mapaZele S S. më'palele — heen en weer loopen, varen; cf'. ook Sang.

salele).

pelo — e. s. v. boot, op Sangir pelang; maar ook: afgedankt bootje van iederen vorm, dat voor varen

in binnenwateren en langs de kust nog wel gebruikt wordt,

iniapeante -« in + iape -+ ana -+- e ~ mangiape of mangalape S wenken (S. mangalape).
narani ^ zie hierboven: dani.

oe'oei r-. praes. v. oemoei r* roepen, dus eig. „waarom roept ge".

N.B. Het succes van de voordracht van dit verhaal hangt voor een groot deel af van het vermogen van den

verteller om door den neus te spreken, daar Parere voorgesteld wordt als een die „san ge" (Sang. sënge')

is ïh door den neus sprekend, omdat zijn neus en verhemelte zeer geleden hadden van een lepreuse ziekte,

waardoor ook zijn geheele lichaam vol saZa (Sang. hempang) Ö syphilitische zweren was. Minder pleizierig

klinkt voor ons de andere benaming voor saja, nl. ibong oe waianda (ibonga, Sang. kibo' Ö bobento)
omdat de Talaoereezen deze ziekte door de Eur. walvischvaarders hebbeu gekregen,

tonda'o - v. manonda, Sang. id., fn brengen, begeleiden,

ma'iona ~ S. më'kiong ^ bevat kunnen worden in.

mawoe h eig. heer; de Tal. gebruiken 't ook voor: mevrouw, daar ze 't woord bawoe', dat de Sang.

hebben, niet kennen. Hierboven is mawoe gebruikt, doch inde voordracht wordt bawoe' gebezigd,

daar het verhaal van Sangirschen oorsprong is. Aldus mijn zegsman,

rorone -h eerst.

sa'ete — imper. met nadrukwijzer van soema'e S instappen, bestijgen.

sinoema'ete -. praeteritum van soema'e met nadrukw. met de beteekenis van: toen, dan.

pinoendale -n v. poendala, mamoendala 3 pagaaien; S. poenda^ë', mam —.

Si Parere' Ö wat Parere betreft, Parere nu; de hamzah achter Parere is noodig om de daaropvolgende e.

e. — vervult de functie van 't Sang. kai (vooropgeplaatst) dus: doch, evenwel,

ewe'e — Sang. kaiso — maar, integendeel.

tahaZoanga — een der woorden voor zee, meer speciaal in den zin van: de groote zee, 't ruime sop

(stam loang, Sang. & Tal. ruim).
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Napangoe sangian toeari naatoetoeka

ipappoendala isakka watoekoe poen oe

/angita, mangkete nangintoeü la/oeai

dinganoe appakamawoene si Parere

:

,,Mawoe, ia'a toe/ia'e soe ammaranne".

I Parere e madiri, isakka rnang-kap-

poendale. Dala soe ammaranne i sa-

ngiang-k-ia'anga loelloeai lai, ma'asilo

toearine isakke itattangak-i-Parere. Oen

i Parere : ,,I'o, sangian toeari, walai-

we toeroan oe allo rara, ia'a ta ma-

ntoe/i' ammaranne. Amagoe i'o maïsawa

sia'a, ho, ire'ete soe ammaranne".

Oen i sangian toeari: ,,Ho, Parere,

ia'a sawanoete, samba/iate ia'a ta pa-

tean-oe". I Parere napangoe naaringika

bisara-n-sangian toeari, mangkete loel-

loeasa; bina/Wote pelo, boeroe ire'ete

pinoendala batoekoe ammaranne. Na-

ranta rala i sangian toeari tinoemoe-

mpate, boeroe i Parere rirolok-i-tooe

Toen de jongste prinses begreep, dat

zij naar den horizont toe geroeid werd,

ging zij luide weenen en smeekte Pa-

rere: „Mijnheer, och breng mij naar

den wal." Maar Parere had er geen

ooren naar en roeide steeds verder de

zee in. Ginds aan den oever was de

oudste prinses ook aan 't schreien,

ziende dat haar zusje door Parere werd

meegevoerd. Parere sprak : „Prinses, al

schreit ge ook tranen van bloed, ik

stuur niét naar den wal. Doch indien

ge met mij wilt trouwen, welaan, dan

gaan we naar het land".

De jongste prinses antwoordde: „Nu,

goed, Parere, ik zal dan je vrouw wor-

den, als ik maar niet door je gedood

word". Toen Parere deze woorden van

de jongste prinses vernam, verblijd-

de hij zich ten zeerste, hij keerde

't vaartuig en roeide 't naar den wal.

Ginds aangekomen, stapte de jongste

maiitoetoeka S begrijpen ; manoetoeka fl onderzoeken.

ipappoendala ö pass. praes. van mamoendala.
poen oe ZangitaS waar de hemel begint; poen na (Sang. poeëng) S stam v/e boom, oorsprong.

mangintoeZi S luide schreeuwen; laZoeai Ö geween; dus mangintoeZi la Zo e ai S geween

uitschreeuwen, luide weenen.

appakamawoene S een vorm als in § 21 is besproken, van makamawoe 3 ') iemand met m a-

woe toespreken en 2
) als slaaf dienen. Hier slaat 't op 't feit, dat de prinses dien verachten man

met mawoe aanspreekt, vandaar de vertaling door „smeeken".

toeZia'e — v/d imper. toeZia'a + nadrukw. -h v. h. w. w. manoeli of mantoeü 3 naar den wal

sturen, tegen den wal doen oploopen, van een boot. Vgl. Sang. toemoeU enz.

') ammaranne, Sang. mamarane, de wal, het droge, van mam ar a (Sang. id.)~ droog.

) a m a r a n n e ^ Sang. kamaraënge 1-1 3 superl. v. m a m a r a.

3
) amarane — amara + pron. suff. 3e pers. -< „wat een mate van droogheid ervan"!

(Men lette op de spelling, die de uitspraak getrouw weergeeft.)

loelloeai rn praes. van loemoeai ^ schreien.

itattangaka — praes. pass. van mantangaka (Sang. më'tangehë') 3 meevoeren, meêsleepeu.

walaiwc — al is 't ook dat; v. bala.

toeroana ^ van toer o, toemoero S druppelen ; vgl. Sang. t o e r o — lek i/h dak en t o e m o e r o
.- lekken v/h dak; i'o walaiwe toeroan oe allo rara wil dus letterlijk zeggen: al zullen

u ook tranen van bloed langs de wangen vloeien, uit de oogen druppelen,

maïsaw a — prefix m a ï + s a w a (3 echtgenoot) dus letterlijk: zich tot vrouw doen nemen.

hoS welaan, vooruit.

sïimbaZiate -• als maar, mits; pateana v. mama te — dooden, vermoorden,

bisara — woord, gezegde, gesprek; loelloeasa r-n praes. v. loemoeasa 3 zich verblijden,

binaïerote-nv. bajero - mamalero S keeren, wenden, van lange dingen: (vgl. Sang. bal e-

1 e n g en b a l e o h ë').

rirolokai-i v. m a n d o 1 o k a S zenden van personen (vgl. Sang. m ë u d o 1 o h ë'.)
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pinapa'a/apa si sangiang-k-ia'anga. Na- prinses uit 't bootje en zond Parere

pangoe i sangiang-k-ia'anga na/ioe soe om de oudste prinses te gaan halen,

samba'a, i taroea taroeari napapari- Toen deze ook overgebracht was, gingen

ngante ire'e-b-ba/e, boeroe i Parere zij met elkander naar huis, terwijl Parere

oeatantalonga soe /i'oeda. I sangian toeari achter hen aan liep. De jongste prin-

sinoema/imboeroenga si a'ange
;

,,Ma- ses fluisterde hare zuster toe : ,,Laat

ngkete patantalonga'a arodi i Parere, Parere ons zoo maar volgen, we zullen,

kaddo sansaranna dala soe wa/e itooe hem wel thuis plagen, dien leelijkerd,

boea-n-napa/oeai'oe. die mij heeft doen huilen".

Ire'e appakamane i sangian toeari Onderweg zei de jongste prinses tot

nabisara si Parere : „Maranta rala i'o Parere : „Als we thuis komen, moet jij

arie paddangana, madirin iasilo-n- niet naar boven gaan, opdat niet mijn

amangkoe. 1 amboea roemangana soe vader je te zien krijgt. Wij zullen met

rambata, i'o mangkete palaraddo soe ons beiden naar ons vertrek gaan, en jij

a/oeng oe wa/e. Napangoe i'o maasilo pia'- moet zoolang maar wachten onder 't

apa ioeloek-i-amboea boeasoe rambata, huis. Als je dan iets ziet, dat door ons

paa/ihaka i'o mangintaro". Oen i Parere: neergelaten wordt uit ons vertrek, stap

„Ho, ho". Napangoe abawa/inete so/o er dan dadelijk in". ,,Goed, goed" zei

rari'itana, bakkoete oede sangian da- Parere. Toen de lamp reeds lang aan-

roea naranta soe wa/e. Oen oe ratoe gestoken was, kwamen de beide prin-

woeroe wo'i: ,,Na/annoe-n-apa iradoea, sessen pas thuis. De koning en de ko-

piiiapa'afupa S y. afapa, mangalapa S halen.

nadoe ^ y. st. lioe, mallioeS over iets heen brengen, verlossen van (Sang. m e 1 i o e).

napaparingante — wederkeerige vorm, stam dingana S metgezel.

b tusschen ire'e en ba Ze kan ook door hamzah vervangen worden.

oeatantalonga — durat. v. toemantalonga Ö volgen (letterlijk : gaan hangen).
sinoemaZimboeroenga — praeter. v. soemaümboeroengaS fluisteren

;

boeroenga, mamoer oenga S iemand i/h geheim tot iets overhalen.

a'ange £ i a'ange minus i, die in de i van si opgaat en plus pron. suff. 3e pers.

patantalonga'a, de imper. bij iapatantalonga, dus: laat hij volgen.

kaddo — pas, eerst, straks (rad do S wachten) ef. Sang. he'do.
san sar an na ^ van manan sar a S pijn doen, martelen; 't Mal. san gsara; het echt Tal. woord

is: manahanti, st. sahanti (cf. Sang. banti, mamanti).
appakamane sa'amane — zie \ 21 — van a m a t a ö gaan.

paddangana — van doemangana ö de trap op gaan ; Sang. doemangeng.
madirin — opdat niet; Sang. id.

palaraddo r-c de redupl, duidt 't langdurige v/h wachten aan.

soe aZoeng oe — onder; de huizen stonden en staan ook thans nog meestal op palen.

ioeioeka — fut. pass. van mangoeioeka « a/e touw neerlaten.

paiiZihaka — van maiibaka (m/h prefix paii) ö snel, gauw.

mangintaro S ergens in gaan; stam taro (Sang. taho), mantaro S in doen, matingkataro 3
zich in iets laten vallen.

abawaïinete of abaZinete 3 reeds geruimen tijd; de geredupl. vorm ziet op een nog grootere tijds-

ruimte, ook wel op meer personen.

soZo, Sang. id. — lamp.

rari'itana ~ zie § 39 a/h slot — iutr. passieve durat. r- vorm van mandi'ita S opsteken v/e lamp.
(Sang. m ë n d i k o').

naZ&nnoe — v. maZannoe S ') adj. lang van duur, 2
) opgehouden worden.
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inawoe?" Oen oe sangianga: „Panana-

langana mapia-pia ina; i amboea

nakkimatoe'a nanalanga bagate-ngkina-

rabbiana".

Boea'oede sangianga roea taroeari

riroemangante so'e rambata. Naranta

roso nangi'ite sa/ak-oe-manoe'a boeroe

inoe/oeka si Parere. Napangoe i Parere

naasilo apa ia'oe/oeka, iassa nanginta-

rote, boeroe naiwatoente. Sangian da-

roea namatoente. Napangoe maranite-

ng-kambata, io/o ; napangoe maranite-

n-leta'a, batoenana we. Aro, boea'

batoenana, io/o ; boea'io/o, batoenana.

I assa-m-Parere soessangite dinganoe

appabisarane : „Arawe watoenana, ba-

toente, mawoe ! arawe io/o, o/oa'e

mawoe ! awa'oe nasoeë-ngk-aaempange,

mawoe!" I assa-m-Parere parone ma-

ngkete ma'atila a'i'ian oe toengo-m-

manoe'a.

ningin vroegen : „waarom zijt gij zoo laat,

dames?" De prinsessen antwoordden:

„Het is er ook zoo heerlijk wandelen,

mama ! we konden er niet van uitscheiden

en voor we 't wisten was 't donker".

Daarop gingen de beide prinsessen

de trap op naar haar verblijf. Boven

gekomen, bonden zij een kippennest

aan een touw en lieten dat zakken

naar Parere. Zoodra Parere iets zag

neergelaten worden, ging hij er gauw

in zitten en liet zich optrekken. Toen

trokken de beide prinsessen hem op. Als

hij dichtbij 't prinsessen-vertrek kwam,

werd hij weer neergelaten ; kwam hij

dicht bij den grond, dan werd hij weer

opgetrokken. Vervolgens werd hij opge-

trokken en weer neergelaten, neergela-

ten en weer opgetrokken. De arme Parere

huilde en zeide onderwijl: „als ge me wilt

optrekken, trekt me dan ook werkelijk op,

dames; en als ge me wilt neerlaten, laat me

dan neer, dames! mijn lichaam is al hee-

lemaal geschaafd, en wordt opgevreten,

dames !" De zweren van den armen Pa-

rere jeukten hem verschrikkelijk, daar hij

overal gebeten werd door de kippenluizen.

pananalangana :=! wandelplaats, speelplaats.

makkimatoe'a -* Sang. mahimatoe' (st. b a t o e', intens, matoe') toegeven aan zijn lust.

bagate — baga + te — niet wetende, onbewust, zonder zich rekenschap te geven van iets.

inarabbinana --< praeterit. v. arabbiana :=! door den nacht overvallen worden.

nangi'ite ^mangi'ita, Sang. mangiki', S binden.

salaka r-< S. sajehë', S nest.

ia'oeloeka :=! praes. pass. v. mangoeioeka,
naiwatoente ^ praeterit. v. maiwatoena S zich laten optrekken.

kambata ^ voor rambata; het lidwoord na maranite doet de r in een k veranderen ; of misschien

is de vorm met k Wel de oudere; in het Sang. is 't een h; voorde Sang. h staat dikwijls ik Tal. een k.

leta'a ^ aarde; ioZo -< pass. van man go Zo S neerlaten, Sang. id.

w e —i hier : wederom.

aro m vervolgens,

arawe <-> hier: indien.

awa'a -. lichaam, meer het oppervlak ervan, de huid en wat even daaronder is, v.g.1. Sang. awa'.
aaëtnpange — van maiiemp.anga (geredupl. vormvan maëmpanga S telkens afgebrokkeld

worden ; mangempanga :=! afbreken ; vgl. Sang. k e m p a n g & k o m p e n g.

p a r o " melaatsehheid, syphilitische zweer.

ma'atila ~ praes. van m a :i t i 1 a — jeuken en jeukende (adj.1, Sang. m a k a t i'.

a ' i ' i a n a -• pass. praes. van mangiki ~ bijten,

t oeng o S grasluis; toengo -< m ~ manoe'a Ö kippcnhiis.
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Darane mangkete toettantisa ma'a'isa Zijn bloed sijpelde maar zoo, daar

soe sa/ak-oe-manoe'a. Oen oe sangian zijn lichaam geschaafd werd tegen het

toeari : „Mangkete a/ïissa raranoe, i'o kippennest. De jongste prinses zeide:

boea-n-napa/oeai'oe, mapassabbang oe „Bloed maar leeg, jij, die mij hebt doen

allo rara". Oen oe sangiang-k-ia'anga : weenen, en die mij tranen van bloed

„Mangkete emaa'a. Amagöe mate, pa- wildet doen schreien''. En de oudste

atea'a, amagoe we mabiaka, mangkete prinses zeide: „Laat hem maar vallen,

pabiara'a". Boea'oede binatoenten sa- Als hij sterft, dat hij sterve, als hij

ngian toeari matangga 3ka, boea'oede daarentegen blijft leven, dat hij leve",

inema'a. Naranta wowa i assa-m-Parere Toen werd hij heel hoog opgetrokken

mangkete nesa'a, napatila/anga nate. door de jongste prinses en vervolgens

neergesmakt. Beneden terecht gekomen,

zakte de arme Parere in elkaar en stierf

meteen.

Ba'e-wa'e Het verhaal

i wara roea-m-baroa. van den Aap en den Reiger.

Pia' bara sambaoe oeahawe-m baroa. Er was eens een Aap, die bevriend

I mangiassa roea mangkete oeahawe was met een Reiger. Zij hielden innige

mapia 2
. vriendschap met elkander.

toettantisa ^ praes. v. toemantisa S sijpelen.

ma'a'isa --. praes. v. maii'isa :=! geschaafd, geschuurd geraken;

maasa ^ maa'isa; cf. Sang. kasa, man gas a ^ schuren, wrijven,

manga'isa ö schuren, Sang. mangë'kisë';
mangasa S slijpen, cf. Saug. asa, mangasa.

(N.B. de kippennesten zijn n.1. manden, gevlochten uit reepen van de hoornachtige buitenschil van

de sagotakken, welke bijzonder scherp is;.

afassa van maiïisaa S leeg loopen v/e watervat, yerdampen v/e hoeveelheid water.

malliissa 5 leeg, droog maken (vgl. Sang. lë'sa) voor den vorm a lïis sa: zie g 21, blz. SI „Een

en ander over het Talaoetsch."

m apass&bban ga ^ praes., als historische tijd gebruikt, van mapasabbanga S doen naar buiten

komen, uitpersen; st. sabh anga, Sang. së'bang.

n apaioeai'oe -i voor uapaioeai sia'oe.

emaa'a van mangema'a :=! doen vallen; voor den vorm emaii'a, zie hiervoren % 53 & 54.

mema'a (voor maema'a) ~-< vallen,

paiitea'a ^ behoort bij den vorm iapaiite S laten sterven ; vgl. Sang. a p a k a t e bij i a p a k a t e.

pabiara'a -i van dezelfde vorming bij iapabiara ;=! laten leven,

we ^ hier: daarentegen.

binatoente ^ pass. praeter. + nadrukw. van mamatoena.
inema'a.-> „ „ van mangema'a.
wowa -. beneden.

nesa'a --. praeterit van mesa'a :=! in elkaar zakken,

napatilajanga „ „ mapati la la. n ga " dadelijk overgaan tot iets anders, adverbiaal gebruikt:

terstond,

bara, Sang. baha, de baviaan van Celebes; mangki S de gestaarte aap, Sang. o e ba'. Op Sangir
en Talaoet zijn geen apen.

baroa, Sang. bahoa, ï-eiger.

oeahawe — durat. vorm van ma'gawe, st. gawe of ha we ~ vriend.
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Soe allo sambaoe i waroa na'bisara

si wara: ,,Hawe, indi iadoea mangkete

oeawanoea arendi ; allo-allo mangkete

oe'anna woea-ngk-aloe ta'inane, ma-

ngkete massabbi'a". Oen i wara „Ore aoe,

hawe; e i adoea mamanarate a, anase'e

maasomba inasa?'' Oen i waroa: ,,I

adoea toemondo'o". Oen i wara : „Ho,

ho, hawe!" I mangiassa roea nampa-

ndiahite a/a/apa.

Napangoe nariahi, oen i waroa:

„Hawe, i'o ro'ote pangawita poe/ingka

wa/oen i adoea, boeroe ia'a isakke

ma'dea'a omanga paroeroe-ngk-adoea".

Oen i wara : „Ho, hawe, asangoe pa-

ngawitain poe/ingka e". Oen i waroa:

„Asangoe lai pasalarana omanga e,

ma/annoe-n-a !" I assa-m-bara ire'ete

nangawi' poe/ingka, mangkete dingana

Op een dag zei de Reiger tot den

Aap : „Vriend, nu leven wij zoo maar

samen, zonder eenige afwisseling; alle

dagen eten wij maar vruchten zonder

er visch bij te hebben en eten maar

drogen kost". Toen zei de Aap: „Ja, ge

hebt gelijk, vriend ! maar wat zullen we

dan doen, om aan visch te komen?"

De Reiger sprak: „Laten we gaan vis-

schen". En de Aap zeide : „Best, best,

vriend". Zoo maakten ze dan vischtuig

gereed.

Toen dat gereed was, zei de Reiger

:

„Vriend, ga gij er op uit en haal jonge

kokosvruchten af voor ons beiden', om

meê te nemen, dan zal ik naar 't strand

gaan om krabben te zoeken als aas voor

ons beiden". De Aap antwoordde: „Goed

vriend, jonge klappers zijn makkelijk

genoeg afgehaald". De Reiger zei: „'t

Zoeken van krabben heeft ook niets te

oeawanoea — durat. vorm van ma'banoea, wonen, leven.

oe'anna r-i praes. van oemanna 3 eten.

i n a n e — van inasa ~ Sang. kina', 3 visch.

masabbi'a 3 ,.geen visch hebben, drogen kost eten"; cf. Sang. masë'bi'.

aoe voor ara o e 3 nietwaar? immers, inderdaad.

mamanarate r-. fut. met nadrukwijzer van mamauara 3 arbeiden; man ara 3 arbeid, taak.

a voor a p a 3 wat ?

anase'e 3 opdat, teneinde.

toemondo ^ ook wel man on do: gaan vissenen; van tondo, man on do — de prauw in zee duwen;

toemondo ^ kruipen, van slangen, voortgang hebben, van werk.

n ë mpa n di ahi te 3 meervoudige vorm v/h praeteritum van mand iahi 3 gereedmaken, voorberei-

den (Sang. mëndiahi), met nadrukw.

a/aiapa 3 snoer, vischtuig; gewone werktuignaamsvorm van aZapa 3 nemen, krijgen,

pangawita rn van manga wita 3 door i/d boom te klimmen er de vruchten van af halen:

o e m a w i t a 3 klimmen i/e boom of mast.

poeHngka r- Sang. id. — de jonge kokos-vrucht, speciaal m/h oog op 't water ervan, naast lewoka,
Sang. lewohë', meer m/h oog op 't vleesch.

baiocna — Sang. balocng — teerkost, meer van zaken, die zonder eerst nader toebereid te worden
kunnen genuttigd worden, naast sinasa'a van zaken, die eerst gekookt zijn (stam sasa'a 3 gaar).

pa roe roe ~ Sang-, pahoeroe — lokaas. »

asangoe — „als 't niet meer is", „'t heeft weinig te beteekenen", „gauw genoeg gedaan", „maak er geen

ophef van".

p a n g a w i t a m — voor p a n g a w i t a n a.

pasalarana ~ van masalakaof mangalaka (Sang. maugaehë') v. kippen enz., krabben naar

voedsel.

raa!annoc-n-a « waardoor zou 't lang duren? (a voor apa).
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tinannoene, boea' oede namalanga boe-

roe nangenggeta, boea'oede napoe/e.

Arawe i waroa inaratingana soeëte lai

namisa omanga.

Oen i wara: ,,Hawe, iadoea soerna'e

apa?" Oen i waroa: „Poisindi pia'

asann-iami". I mangiassa roea nanoete

inai pina'elega asanna. Napangoe na-

rani, i wara naasilo ewe'e soenggila.

Oen i wara: „Hawe, asanna we mapia

indi o? Ta ma/engge, hawe?" Oen i

waroa: ,,Tala, hawe". Oen i wara: ,,Ta

rnawa'a, hawe?" Oen i waroa: ,,Tala,

ma!" Oen i wara: „Ho, ho, isakke

manondo". I mangiassa roea nanondote

na'oma-n-sasi'a, boea' oede nampasa'ete

boeroe narnpamoendale.

beteekenen, dat is gauw genoeg gedaan".

De Aap ging dan jonge kokosvruchten

uit den boom' halen, hij riste ze zoo

maar af, ontdeed ze vervolgens van

den bast, bond ze twee aan twee aan

elkander en keerde daarna naar huis

terug. Toen hij thuis kwam, vond hij

den Reiger al klaar met het openslaan

der krabben.

De Aap vroeg: „Vriend, welk bootje

zullen we gebruiken?" De Reiger ant-

woordde : „Daarginds ligt een prauw-

tje voor ons'. Daarop gingen ze met

hun beidjes naar de plaats, waar de

prauw lag. Toen ze daar dichtbij geko-

men waren, zag de Aap er slechts een

ouden kookpot. En de Aap merkte op

:

„Vriend, is dit wel een goede prauw,

zal ze niet kantelen?" De Reiger zei:

„Neen, vriend". De Aap zei: „Zal ze

niet barsten?" De Reiger zei: „Wel neen,

kerel!" De Aap zei: „Nu, goed, laat

ons haar afschuiven". En zoo schoven ze

dan met hun beiden de boot tot in zee,

stapten er vervolgens in en roeiden weg.

tinannoene — van tanuoesa, inanannoesa K afrissen van vruchten die a/e tros zitten, of ook

wel: alle vruchten v/d heelen boom tegelijk afhalen of afvallen, rijp en groen; van haar: afvallen in

grooten getale, als na een zware ziekte; van bobento: ineens beter worden, zoodat 't liebaam tege-

lijk vrij komt (in de laatste gevallen natuurlijk de vorm matannoesa).
mamalanga Ö de kokosvrucht van den bast ontdoen, tot op een vierkant stukje en een lange reep,

. die a/h vierk. stuk vastzit na; deze reepen dienen, om ze twee aan twee aan elkaar te kunnen binden,

't geen heet: mangenggeta, Sang. man ge gh e'.

inaratingana, van maaratinga Ö bereiken kunnen.

namisa van mam i sa — stuk slaan van harde schalen.

asanna — een andere vorm dan sa'alana, welke beide woorden „prahoe", „klein vaartuig" beteekenen

en die beide wel van den stam sa'e S bestijgen, instappen, afgeleid zijn (a -+- sa'e 4- ana en sa'e

+ ana, geworden tot a s
a

' a n a, — later asanna, -. en sa'alana).
nanoete -* van m a n o e S gaan.

voor naasilo ewe'e moet men denkeu: tawe naasilo asanna ewe'e — „zag niet (geen) een prahoe,

maar" of „zag slechts". i

soenggila -- oude kookpot (o er in a), die tot haardsteen dient; Sang. soenggilë'; op Sangir worden
meest steenen gebruikt v/e bepaald soort, dat niet uit elkaar springt in het vuur.

maZengge — omvallen, kantelen.

mawa'a .-< stam ba'a •-> barsten, breken.

nampasa'ete -< meerv. vorm in plaats van sinoema'ete.
narnpamoendale— id. id. namoendale.
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Napangoe soe mannakete, oen i wa- Toen ze een eind ver de zee in waven,

ra: „Ate, hawe, mangoe/oeke isindi". zei de Aap: „Wel, vriend, laten we hier

Oen i waroa: ,,Tawe' inane, hawe, maar 't aas laten zakken". De Reiger

isindi". Namoendala we. Napangoe soe zei: ,,Hier zijn geen visschen, vriend",

aelomanete, oen i wara: „Ate, isindete, En ze roeiden weer verder. Toen ze

hawe!" Oen i waroa: ,,Pia' inane isindi, daar waren, waar de zee donkerblauw

hawe, arawe tabbe nanio'a, hawe", Aro, is, zei de Aap: „Nu, vriend, hier dan",

namoendala we. Napangoe taranoesa De Reiger zeide: „Hier is wel visch,

ete oe'awoe'a, ote oen i waroa : „Isi- vriend, maar ze is nog klein, vriend",

ndete, hawe; isindi pia' inasa nambo boe- Voorts roeiden ze weer verder. Toen 't

roe wahahewa". — Arawe oen i assa-m- eiland nog maar nevelachtig te zien was,

bara: „Iadoea mamoe/ingka asoeë, ba'- toen zei de Reiger: „Hier maar, vriend,

dinge ete narooe, sai". - - I assa-m-bara hier zijn veel visschen en groote ook",

nanganoete poe/ingka, maddea'a ha/ele Maar de Aap zei: „Laten we eersteen

tawe-d-apa. jonge kokos gebruiken, want ik ben erg

dorstig, zeg". De Aap nam een jonge

kokosnoot, maar toen hij een kapmes

zocht, om de noot te openen, was er

geen.

Oen i wara: „Hawe, indi oerante, ola'- De Aap zeide: „Vriend, wat moeten

ante ereapa ta'ga/elene". Oen i waroa: we nu doen, hoe zullen we 't aanleggen

„Bete, wete, hawe, indi'o lassoewana". zonder kapmes?" De Reiger zeide: „Geef

Boea'oede poe/ingka tinogoke-n-assa-m- hier, vriend, ik zal 't wel even open-

bara si waroa. Napangoe nasengkama maken''. Toen reikte de Aap de jonge

mannake, 't diepere deel dei- zee, waar echter de bodem nog doorschemert: oemannaka ~ doorsche-

meren, doorschijnen.

mangoeioeka — iets aan een touw naar beneden laten zakken, hier v/h aas a/d vischsnoeren,

aelomane r-> het groene, 't blauwe; maeloma -* groen, blauw, Sang. maelong of melong. .

nanio'a -* bijvorm van adio'a :=! klein.

oe'awoe'a r-< van oemawoe'a :=! nevelachtig gezien worden (cf. awoe'a & tiawoe'a, alsook 't Saner.

hiwoe' " nevel).

mamoeüngka -h een poeZingka gebruiken.

ba'dinge — 't Sang. bê'di' - een uitdr. om in te leiden de nadere verklaring van wat men voelt
of h o o r t.

sai ** voor anoeS „dinges", „vriend", „zeg".

manganoe <-> nemen.

ga Ze Ie •-< kapmes.

d in tawe-d-apa -. ter vervanging van hamzah, die er anders zou moeten staan.

oer ante ~-> st. oera -. ma'oera S wat doen, wat er mee beginnen?
indi'o -< „wacht, ik zal", „laat mij even".

lassoewana r* st. lassoeba, mallassoeba ö een opening maken (Sang. mëlö'soe').
tinogoke — van togoka, manogoka Ö aanreiken (Sang. te'go).

nasengkama *-< van masengkama; sengkama — manengkama ö aanpakken.
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lilassoete-m-baroa. Toemba'oe pina- kokosnoot aan den Reiger over. Zoodra

'oesoe'oe sasoemige, na/assoete. Boea'- de Reiger de noot aangevat had, maakte

oede i mangiassa roea nanipa'inoeinpe. hij er een gat in. Hij stak er slechts

Nasoeè'-ngk-inoeme oen i wara: „Indi met zijn snavel in en ziet de noot had

wa'ante-n-apa, hawe?" Oen i waroa: een gat. Daarna dronken ze met hun

„Bete, wete, togora'o sia'a". Napangoe beiden. Toen ze gedronken hadden zei

nasengkama, rattang i waroa mangkete de Aap: „waarmee zullen we 'tnuopen-

pina'banggoeka soe asann-i-taroea. slaan, vriend?"' De Reiger zeide: „geef

hier, geef 't mij aan". Toen hij 't

aangenomen had, sloeg die stomme

(akelige) Reiger 't zoo maar tegen hun

bootje.

Asingkatana we soenggila ! Napangoe Men kan 't zich wel voorstellen, een

inawanggoeran-oe-poe/ingka, ba/inewe oude köokpot, zeg ! — Zoodra de jonge

poe/ingka nawa'a, ewe'e soenggila na- kokosnoot er tegen aan kwam, brak niet

wa'a. Napangoe nawa'a, ote i assa-m- de noot, maar barstte de oude kookpot

bara oe'augkalangke, arawe i waroa uiteen. Toen zij brak, daar lag meteen

tinoemalla'e. Oen i assa-m-bara : „Pa- de Aap te spartelen, maar de Reiger

paranga ete apa si waroa, i tooe e na'- vloog weg. De arme Aap zei: „wat een

gaoe sia'oe o!" Napangoe i assa-m- gemeene streek van den Reiger, hij heeft

bara maranite loemakoeba, reugene oede mij een poets gebakken, hoor!" Toen de

ambo/enga. Oen oe ambo/enga: Apapia Aap op 't punt stond van te zinken,

ete apa e ! sawa'oe loda marada'a ma- was er plotseling een haai vlak bij hem.

lilassoete -< praet. pass. v. lassoeta, niallassoeta :=! een gat steken in (Sang. lë'soe') (let op 't

verschil in bet. tusschen mallassoeba en mtillassoetn).

rïittangi •-< het Sang. karea'i rn een i/h Holl. moeielijk weer te geven uitdrukking, die al naar de

bedoeling te vertalen is met: „door de stommiteit van" of: „door den gemeenen streek van", „door de

onverschilligheid van", „door de kracht van", wat i/h Holl. vloeiender geschiedt, door 't corres-

pondeerende adjectief b/d persoon te plaatsen, als hierboven geschied is. Overigens is „rat tanga"
stam van roemattanga (Sang. h o e më' tan g) ö barsten,

pina'banggoeka S binanggoeka ~ praet. pass. van banggoeka, mamanggoeka (Sang.

banggo, marnanggo) een hard voorwerp onbesuisd tegen een ander stooten.

sasoemiga —
i snavel.

pina'oesoe' — voor pina'oesoe'a (de a valt weg om de volgende o e) praeter. pass. van : ma'oe-
soe'a S steken. Naast den vorm ma'oesoe'a bestaat ook manoesoe'a (Sang. man oesoe').

asingkatana ~ v. masingkata ~ ö 't kan te weten gekomen worden, men kan 't zich voorstellen,

ina-wanggoer-ana^v. banggoeka (zie boven),

o e'an g k alan gk e, v. oeman gkal an g a n spartelen, n.1. iets doen, dat lijkt op oemalanga S
zwemmen.
Zoo heeft men ook o erna ug k o m an ga bij oemomanga.

tinoemalla'e -< praet. -f- nadrukw., van toemalla'a " vliegen.

paparangan ^ eig. straf, van paranga, mamayanga (Sang. pahang, m a m a h a n g); hier

beter: plagerij, streek.

voor paparanga ete zegt men ook: paparangkete.
ma'gaoe — bedriegen, een poets bakken.

loemakoeba S zinken.

Verhandelingen Bat. Gen. Dl. LIX, 4o st. 7
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poeloe oeminasa ate-m-bara, rombange De Haai zeide „wat een geluk ! mijn

indi e na'somba oe'angkalanga soe ta- zieke vrouw ginds heeft trek in een

ha/oanga". Oen i war'a: „Oepoe, tawe' apen-lever, en nu vind ik er toevallig

goenane i'o mamate sia'a ; ate'oe rala een spartelen in de zee". De Aap

oeasangata soe parappata. Amagoe i'o zei: „Grootvader, 't heeft geen nut

mapoeloe-ngk-ate'oe, iadoea ire'ete ma- mij te dooden, want mijn lever hangt

nga/apa". daar ginds aan een rhizopboor. Als ge

mijn lever wilt hebben, laten we die

dan samen gaan halen".

Oen i ambo/enga: „Ho, ho, sa'ete De Haai zei: „Goed, goed, ga maar

soe po/o'oe, ire'ete manga/apa atenoe. op mijn nek zitten en laten we je lever

Arawe mang kimbaranga i'o tnaaereta gaan halen. Maar kom vooral niet aan

a/earangkoe, ana amagoe i'o maaereta 't plekje, waar ik erg kittelachtig ben,

ote manin-k-i'o ta' atenoe man ta'oe want als je er aan raakt, dan eet ik

inasana". Oen i wara: „Ho, ho, oepoe!" je op, al heb je ook geen lever."
v
De

Boea' oede i ambo/enga inoemalangke Aap zei: „Best, grootvader, ik zal er-

pina'elega sahata pia' parappata. Ta voor oppassen". Toen ging de Haai

naarea'a sangkarondap-oe-mata, ralate zwemmen naar den kant van het rif,

na'oma soe poen-oe-parappata. Napa- waar de rhizophoren waren. Het duur-

ngoe narani-m-poen-oe-parappata, i wa- de geen oogenblik of ze waren bij den

ra nasolo'a, apide nawita dinganoe na'- wal en onder de rhizophoren. Toen ze

bisara: „Apoe/ete i'o mata-welo ! Oen- dicht bij een rhizophorenstam waren

oe ia'a soemosoka apia, ia'a e wewa gekomen, sprong de Aap er in en klom

maïinasa si'o? Iassa oede na'oe/enga er meteen in, zeggende: „Ga maar naar

rombange ^ n
) toevallig (cf. Sang h o mban g & som bang; voor makahombang Ö krijgen, heeft

Tal. maasomba en voor më'sombang 1=1 ontmoeten : m a ' s o m b a).

:
) „in plaats daarvan", „en zie" b.v. tatanata'oe i'o iappasoeroe'oea'e, rombange e

nanalanga ö ik droeg u op (letterlijk: mijn opdracht was, dat gij zoudt enz.) water te putten,

en ziet (in plaats daarvan) ge hebt gespeeld.

oepoe ^h voc. van oepoenga. .

oeasangata ~* durat. van manangata Ö hangen aan (Sang. s a n g e', m a n a n g e').

parappata h Sang. pahë'pa' .-< een rhizophoor, waarvan de vrucht bedoeld wordt, waar de aap zegt,

dat z'n lever er aan hangt. De boom levert goed timmerhout; de bast bevat veel looizuur en wordt

gebruikt, om netten en vischsnoeren bruin te verven en beter bestand te doen worden tegen 't

zeewater.

poio'oe h van poioka (Sang. p o l o h ë').

maaereta hv, e r e t a,

mangeyeta s aanraken; cf. Sang. ma er e' Ö kleinzeerig, gevoelig.

alearana ,-. plaats waar men 't kittelachtigst is; cf. Sang. ënggafea' n oksel; mangaic'nka —
kittelen (Sang. manaZikahë'); ook wel: manaZe'aka; aZe'arana praes. pass. gekitteld worden;

sahata « S. saghe' — 't rif.

nasolo'a v. m as ol o' a ö springen.

o e n - o e — hier is oen S gedachte en oeS pron. suff. 2e pers.

bewa ii gek, krankzinnig.

ma'óeienga — bedrogen uitkomen; tala heeft hier de kracht van het gezegde te versterken, zooals

bij ons ook wel eens in een geval als dit toegevoegd wordt: „neen maar!"
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tala ! Mangkete awassoeta sawanoe, ia'a

e wewa inangonggol-oe ate'oe?"

Oen i ambo/enga : „Manim be aro-

di'e, i'o paudiahi paiipia, ana talloe

allo ma/ioe ia'a roemanta apia. I'o

isoedete ngamange ! Tawe maafioe ire'e

amarane". Ana parappata oede oea-

toewo soe sasi'a ta masasahata. -— I

assa-ngk-ambo/enga inawakke napoe/e

naranta loda liloemoeroe a/awo'oe wala-

bane nangoe/ita manoengkoe: ,,Tilo-

rega i'ite ire'e mamangalo si wara,

amagoe iasameta, ote panga/apana

atene ipangoendama sawa'oe". Napa-

ngoe soe allo atalloene, ote ambo/enga

sambiringana ire'ete mamangalo si

wara, arawe i wara liloemoeloesa na-

mintoDffffe soe saralade, malaraddo si

ambo/enga roemanta.

buis, scbeeloog ! Dacht ge, dat ik bier

weer uit klimmen zou, dat ik zoo gek

was, om me door jou te laten opeten?

Er is er een leelijk bedrogen uitgeko-

men ! Laat je vrouw maar doodgaan, ik

zou wel gek zijn, mijne lever te geven".

De Haai zeide: ,,al staat bet er nu

ook zoo mede, bereid u maar goed voor,

want over drie dagen kom ik weer.

Blijf gij maar daar, ventje ! Je kunt

tocb niet aan wal komen". Die rbizo-

pboor stond n.1. in de zee op een plaats,

die met eb niet droog liep. De Haai

keerde terug en ginds aangekomen ging

hij overal rond bij zijne familie en kon-

digde aan, zeggende : „overmorgen zul-

len wij den Aap gaan beoorlogen ; als

we hem te pakken krijgen, dan zullen

we hem de lever afnemen, om daarmee

mijne vrouw te cureeren". Op den der-

den dag nu maakten de haaien zich

op om den Aap te beoorlogen, maar

de Aap klom den boom af en ging op

de uiterste punt van den ondersten tak

zitten, wachtende op de komst van den

Haai.

awassoeta ^ v. mawassoeta ïh sterven, terwijl mabassoeta Ö breken v/e touw en mamas-
s o e t a 5 uiteen rukken, doen breken v/e touw.

soemosoka .-< ') naar beneden komen uit boomen, van dieren als katten en apen, n.1. m/h hoofd
naar beneden.
z
) van menschen: den berg afdalen,

ngamange — voc. voor ama + den uitroep e; de ng voorop en tusschen in dient als overgang

tusschen de klinkers; de klemtoon valt op de laatste lettergreep, dus op de e.,

oeatoewo -. durat. van toemoewo Ó groeien,

masahata r-. ebben, droog loopen door eb.

liloemoeroe r-i praet, v. loemoeroe Pi overal rond gaan (Sang. 1 o e m o e h o e),

mangoeüta — berichten (Sang. maoei i').

manoengkoe --< heeft de functie van onze dubbele punt; cf. Sang. angkoeëng.
mamangalo -c beoorlogen: i/h Tal. heeft 't den schijn, alsof 't woord van pangalo ware afgeleid;

pan gal o — vijand; i/b Sang. is de vorm mangalo, dus v/e stam aio.

iasameta h van sameta, manametaS grijpen, pakken (Sang. sa me'),

ipangoendama -* v. mangoendama S medicineeren, cureeren.

sambiringana h zie boven, waar 't reeds verklaard is.

mamintongge -< v. tongge S uiterste punt, kaap.

saralada S onderste tak of blad; laZoewo Ö topblad.
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Napangoe mata-n-allo matanggake, i Toen de zon hoog a/d hemel stond,

wara naasilo boeasoe poen-oe-ra'i sasi'a zag de Aap uit 't Oosten de zee schui-

mangkete mabbasse ere loea'a, ma- men alsof 't golven waren ; 't leek

ngkete ere sapie oeawilata anambo-ngk- wel een uitgerolde mat, zooveel haaien

auibo/enga. Arawe i wara mangkete waren er. Maar de Aap kon niet meer

oea/indasa naasilo ambo/enga mangkete stil zitten toen hij 't zwart zag van

maitoe 2
. Napangoe narani soe poen-oe- haaien. Toen hij dicht bij de rhizophoor

parappata, oen i ambo/enga: „Tabea, was gekomen, zei de Haai: ,,Goeden dag,

wara!" „Oen i wara: „Tabea, oepoe!" Aap". De Aap antwoordde: „Goeden

Oen i ambo/enga: „Ate, wara, i'o loe- dag, Grootvader". De Haai zei: „wel,

roete lai walahanoe". Oen i wara: „Ho, Aap, ga jij ook rond bij je familie en

ho, oepoe; arawe apoeloe'oe ia'a mande- roep ze op". De Aap zei : „goed, goed,

'eng i amioe asoeë, anase'e ia'a mande- grootvader; maar ik wil eerst jelui tellen,

'eng oe walahangkoe iapasoe/oeng oe opdat ik 't aantal mijner familie uitre-

anambo-ngk-amioe". Oen i ambo/enga: kenen kan naar 't getal van jelui".

„Ho, wara". Oen i wara: „Ho, i amioe De Haai zei: „Vooruit, Aap". De

antara'e ire'e watoekoe laroeawana". Aap zei: „welaan, plaatst u op een

rij naar den kant waar de vloed heen

loopt".

Ote a/awo'oe ambo/enga inantake Toen werden dan de haaien op een

ire'e watoekoe laroeawana, mangkete rij opgesteld naar den kant van den

inarapatana. Napangoe naantake sara wal, ze leken wel een bosch. Toen ze

laroeawana, oen i wara: „Ate, oepoe, opgesteld waren tot aan den wal, zei

ia'a mande'engke". Oen i ambo/enga: de Aap: „wel, Grootvader, ik ga dan

„Ho, ho, wara". Boea'oede i wara si- nu maar tellen". De Haai zei: „goed,

noemolo'e soe /i'oed-i-ambo/enga boea'- goed, Aap". Daarna sprong de Aap op

oede sinoemasolo'e soe /i'oed-oe-ambo/en den rug van den Haai en vervolgens

da'i Sang. daki ~< de Oosten-wind; poen-oe-ra'i ö 't Oosten, „waar de Oostenwind z'n oorsprong

heeft",

mabasse — v. golven : breken ; v. puisten : opengaan ; voorts : barsten (Sang. mabë'se).
oeawilata h dur. v. mamilata Ö uitspreiden, uitrollen; bilata ~ mat; (Sang. bila', ma mi la').

oeaZindasa -< Sang. kaUndasa ^v. oemaündasa, branden van verlangen, niet meer stil kun-

'nen zitten, niet meer af kunnen wachten.

maitoe 2 r- voor maitoe'ma S zeer zwart.

mande'enga -. Sang. mëndekeng -« het Holl. „rekenen" •-< ~ tellen,

anase'e -• opdat.

iapasoe/oeng -hv. soeïoeng S doen gelijk worden aan.

antara'e i=! antara'a -+ nadrukw., van antaka, manga ntaka (Sang m a n g a n t e h 6') S op

een rij leggen of stellen.

laroeawana --iv. roeabaS vloed,

inarapatana --> van rapata ~ een boom, die eveneens in zee groeit aan de kusten en wel dicht

opeen (Sang. p e a p i).

sara ^ tot aan ; sarang h zie beneden =! naar,
soemasolo'a -- naast soemolo'a S springen, -i om de herhaalde handeling uit te beelden.
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dia/oe ire'e watoekoe amarane, dinganoe

appade'enge: ,,Essa, doea, teloe, opa,

a/ima, anoem, pitoe, oea/oe, assio, apoe-

/o", — na'oma-n-dala laroeawana ma-

ngkete mannde'enga aro. Napangoe na-

'orna rala soe ambo/enga soe pondole

atonna, i wara apide sinoemolo'a sarang-

k-amarane, tinöema/anga soe ahoera-

ngana boeroe nawite soe aloë. Arawe

ambo/en dia/oe niangkete nampada/eo

naoenge, baoegoe inawoesoean i ambo-

/en nangahe. Baoegoede, ote i ambo/en

nangahe sinamet i manontooe boeroe

ininasi mangitooe sarangkanambone.

telkens op de ruggen der vele haaien,

in de richting van den wal, steeds tel-

lende: „een, twee enz."; tot hij aan

den wal kwam telde hij maar zoo door.

Toen hij aan den laatsten haai was

gekomen, sprong de Aap meteen naar

den wal, liep weg naar 't bosch

en klom in een boom. Maar de vele

haaien werden ontstemd, omdat zij

voor den mal waren gehouden door den

haai, die hen meegenomen had. Daarom

grepen ze den haai, die hen aange-

voerd had en aten hem met hen allen

op.

Ba'e-wa'e

I asisi roea taroeari.

Soe wauoea sambaoe pia' taoemata

roea sarasawa pia' anange doeangkatooe

roendoe' esaka. Ba/e-m-mangiassa tara-

na'a soe pondol-oe-soa, saboea tawe

toemani'oe-ngk-adio'a.. I apa esaka ma-

narane mabbaila, arawe i apa wawine

mang-k-oeatantalonga si apa esaka soe

Het verhaal

van de beide weezen.

In een zeker land was er eens een

echtpaar, dat twee kinderen had, beide

jongens.* Hunne woning stond aan 't

eind van het dorp (of: van de straat),

een niet al te kleine hut. De man was

landbouwer van beroep, en de vrouw

volgde hem trouw bij zijn tuinarbeid.

d i a l o e S veel. •

mannde'enga S praes. v. man de ' en ga.
,

aro rn voor arodi Ö aldus.

pondole h 't einde; atonna •-< echt, werkelijk.

tinoemaiang'a van toemaianga ö wegloopen ; S. toemaiang.
ahoerangana — bosch, eig. oerwoud, daar ma hoerange voor bosch gebruikt wordt en met den

superl. wel 't begrip zeer oud bosch zal bedoeld worden.

naoeng- maraieo Ö toornig worden.

inawoesoeana rn v. manga woesoe Ö liegen, beliegen.

mangahe — tot iets overhalen, overhalen om meê te gaan ('t Sang. mamaringang),
asisi .-. Sang. kasisi -< Ö wees.

roendoe — (zoo luidt 't woord, de hamzah hierboven werd slechts geëischt door de e van esaka dat

er op volgt) vóór een adj. beteekent, dat alle genoemde personen of zaken de bedoelde eigenschap

hebben b.v. roendoe maitoema ^ allemaal zwart. Het woord kan ik nergens meê in verband

brengen of het moest zijn met het Sang. ëndoesë in: kasïsi ëndoesë' fl volle wees.

saboea .-< Mol. Mal. woord „seboea" S loods, gebruikt voor de eenvoudige dorpswoningen van minder

duurzaam en kostbaar materiaal. Voor het eig. woord „hut" heeft men de woorden: dasana (Sang.

das eng), selo (Sang. id.) en sambengesaS „een half", Omdat 't dak niet een heel dak is, dat

van de nok naar twee zijden af helt, maar slechts a. h. w. de helft daarvan is, een afdak.

i apa voor i anoe (zie hierboven bij anoe).

oeatantalonga — durat. van toemantalonga S volgen, eig. achteraan klungelen, immers afgel.

van talonga, manalonga Pi horizontaal ophangen van een voorwerp aan eenige, minstens twee,

lussen (b.v. v/e prauw onder 't huis, of v/e sloep langs zij v/h schip).
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pabailana. O/e, oewi, wira mangkete Van tales, oebi en biha was er zoo'n

a'a/oekenesana arawe woesa'a mangkete overvloed, dat ze zoo maar verrotten

ere a/iawo ma'oerina. in den tuin en de pisang, — 't zag er

geel van.

Pabawiak-i-mangiassa tarana'a roea'- Zij hadden nooit gebrek aan het

allo woeroe wawallo tawe-p-potone. dagelijksch voedsel.

Napangoe ana' i mangiassa roea Toen de kinderen van dat echtpaar

sarasawa wahahewale, i apa ia'anga groot waren geworden, — de oudste

talloete-m-parasa pedene, i apa toeari had zijn derde stel kleeren, de jongste

bakkoete la'oebe, rengene inang i ma- had pas een baadje — , stierf plotseling

ngiassa roea nate. hun moeder.

Napangoe nate, i apa esaka inasa- Toen zij gestorven was, barstte de

ngine, toetta/antoep-oe-auange raroea man in weenen uit, bedroefd om zijn

naasisite. Mangkete ma'angkakana i beide kinderen, dat ze uu weezen ge-

mangiassa roea taroeari soessangita, worden waren. Het was om medelijden

oeasasamba'a si nang-i-mangiassa roea te krijgen met die beiden, zooals ze

oea/ora, assangine dinganoe appabi- daar zaten te huilen, ieder aan eene

saraue : zijde van hun moeder, die afgelegd was,

schreiende en zeggende

:

oZe .-. Sang. ko/e — ^ tales; oewi ~-> Sang. batata' of ima' r-< een andere knolvrucht; bira, Sang.

biha of bira, een eetbare kal ad i-soort.

aZoekenesana H er verrotten er of ervan (n.1. i/d tuin of van de genoemde dingen) van renesa PJ

rot (Sang, hene', mahene'); van den tuinman gezegd zon 't moeten zijn arenesana S bij hem
verrotten. Van gelijke vorming S aioengkitoemana S zwart van, aZoem birana S wit vaa

enz. b.v. pasaka a'a/oengkitoenian-oe-taoemata ö de markt is zwart v. menschen.

aUawo i=l de wielewaal; a.1. ma'oerina ~ zeker wel: een bijzonder geel soort wielewaal. Mijn zegsman

kent het woord anders niet en het verband, eischt 't woord „geel", de kleur van de rijpe pisang.

pabawiaka — st. biaka, Sang. biahë' « eig. „'t leven", hier: leeftocht, voedsel.

roea 'all o woeroe wawallo ~ 's morgens en 's avonds, hierboven vertaald met: dagelijksch.

potone ~ v. potota, mamotota, snijden .-h dus „stuk" „eind", „snede".

tawe-p-potone Ö onafgebroken (P er was geen dag, dat er geen dagelijksch brood was).

parasa ^ Sang. pa re se' ^ stel, n.1. jas en broek; uit het bovenstaande ziet men, dat — vooral vroeger,

maar tegenwoordig ook nog wel -< de jonge Talaoereezen 't in hun eerste jeugd doen zonder klee-

dingstuk, iets grooter geworden dragen zij een baadje, en eerst later ook eene broek.

pedene van pedeta -< Sang. pedesë' ^ S oude lap, bescheidene uitdrukking voor: kleeren.
talloete ~ 't telw. talloe -+- nadrukwijzer met kracht van „reeds".

la'oebe — v. la'oeba, Sang. lakoe' ^ Ö baadje.

inasa ngine voor inasangitane •-> van asangitana Ö door weenen overmand worden, in huilen

uitbarsten.

toetta/an toepa r-< praes. v. toemaiantoepa •-< liefhebben, medelijden hebben, dus: medelijden heb-

bend, begaan met, bedroefd over.

naasisite — praeter. + nadrukw. van mailsisi Ö komen wees te worden.

ma'angkakana h praes. van maiingkakana 3 in staat om medelijden op te wekken; stam: akana
in oemakana S lief hebben, medelijden hebben met; cf. het Sang. ka'ëngkëhang S wee! dat

i/h Tal. dus zou luiden: a'angkakana; hierdoor schijnt mij 't Sang. woord verklaard te zijn, dat

tot dusver duister was.

oeasasamba'a — act. durat. van masasamba'a ö aan weerskanten zijn van, v. samba'a uit

sïim — & ba'a (zie hulptelwoorden).

oeaZora h pass. durat. v. malora Ö afleggen; maZora P5 afgelegd worden, waarvan oea/ora Ö afge-

legd zijnde.
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„Ariangkamana i amboea taroeari,

amagoe i amang-i-amboea ta madea'a

wawine waine. Amagoe madea'a waine,

ma'atata/antoepa iamboea ! Matoefoenga

inanga oeata'a maboewoena ere pabawoe-

woen-oe-inartga nakana'a".

Arawe i amang i mangiassa roea

tawe maasirnbaka la/oeai-ngk-anange,

ana sasangone ere ola'oe natappoe, ta

maa/oea-m-bisarane, baoegoe toemani

nasoesa naoenge, massoesa-n-sawane

nate, oewai massoesa-ngk-anange naa-

sisite.

Napangoe manga ana'oesangkataoene

naaringika pia-1-la/alloe, ote i mangi-

tooe inaite nampa'ontola, nasasoembala

ma'ola'a wasoenga.

Napangoe nasoeë-ngk-olange wasoe-

nga, apide tinarote soe ra/oeme pina-

'oeana boeroe pinabentente inaite lilab-

binga soe mahoerange marampi-ngk-

apana.— Manga ana'oesëngkataoene

mam mattana'a soe wa/e-m-mangi-

assa talloe tarana'a oealaraddo allo-n

„Wij mogen van geluk spreken, als

vader geen andere vrouw zoekt. Als hij

eene andere vrouw zoekt, wee onzer

!

Het komt weinig voor, dat eene stief-

moeder opvoedt en verzorgt als een

eigen moeder".

Hun vader kon hun klagen niet be-

antwoorden, want zijn borst was als

dichtgeschroefd, zoodat hij geen woord

kon uitbrengen, omdat zijn hart te zeer

bedroefd was, bedroefd over den dood

zijner vrouw zoowel als over 't feit,

dat zijn kinderen nu weezen waren.

Toen zijne familieleden 't geklaag

vernamen, snelden zij toe, om te helpen

de lijkkist te maken.

Toen de kist gereed was, hebben ze

(haar) meteen daarin gelegd, (de kist)

gespijkerd en weggedragen en begraven

in een bosch nabij het strand. De fa-

milie bleef in 't huis der drie bekla-

genswaardigen, wachtende op 't lijkfeest.

Toen de derde dag aangebroken was,

ariangkamana, Sang. kariangkamaug (uit kahia S ten gevolge van, en kamang :=! geluk; zie

Tontemb. Wdtk. v. Schwarz) rf gelukkig! welgelukzalig!

matoo^oenga — als adj. S weinig; hier adverbiaal: zelden,

inanga oeata'a Ö stiefmoeder (Sang. inang oeata').

maboewoena " verzorgen, groot brengen.

inanga nakana'a ;=: eigen moeder, letterlijk: de moeder, die ('t kind) gebaard heeft.

laZoeai ^geklaag, geschrei v. loemoeai r-i schreien, klagen,

sasango .-< eig. ademhaliugsorgaan, sang o, soemango ~ ademen, ademhalen.

ere ola'oe Ö als het ware.

natïippoe .-< praet. v. matappoe S stikken (Sang. të'poe).

maiUoea -< van loea, maloea ö uitspuwen (Sang. mëloea).

oewai Ö zoowel als (Sang. koerai).

laZalloe S geklaag, van loemalloe, synoniem met loemoeai •-> weeklagen.

nampa'ontola ^ praeter. met meervoudsvorm van montola (Sang. montofë') Ö ter hulp snellen,

nasasoembala •-< praet. van masasoembala Ö wederk. vorm van masoembala Ö helpen.*

basoenga — een lijkkist, uit losse planken samengesteld.

tinarote ~ pass. praeter. met nadrukw, van mantaro, Sang. më'taho, S doen in.

pina'oeana — „ „ van mama'oe (afgel. van Mal. pakoe) ö spijkeren,

pinabentente -> pass. praeter. met nadrukw., van mabentena Ö a/e stok iets dragen met elkander;

vgl. Sang. bent eng.
marampi rf nabij; v.g.1. Mal. hampir; manarampi'a Ö naderen,

mattana'a S praes. van matana'a 3 blijven.
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tainba/i'oeda. Napangoe ina'.omana atal- vierden zij 't doodenfeest, waarna zij

loe-n-allone, i mangiassa natamba/i'oede, zich verspreidden, ieder naar zijn huis

boea'oede na'a/ialase, nangkapoe/e soe terugkeerende. Die drie bleven dan ach-

wa/ene. Tinantauga i mangiassa talloe ter, elkaar vertroostende in één huis.

tarana'a oea/a/arintaoe soe wa/e sa- Vervolgens zeide de vader der beide

mbaoe.— Boea'oede i amang i mangiassa (weezen) tot hen: „Jelui moest er eens

roea nabisara si taroea: ,,T radoea ro'o op uitgaan om flambouwen te zoeken,

pala/ongge padea'a hasa, pala/ongge'o en moest straks eens gaan visschen,

pangilo takka, padea'a inas-i-ite-n- om eens wat visch voor ons drieën te

talloe, baddinge ete nasabbi-sabbi'a krijgen, nu we al zoo lang ons maal

aba/inete". zonder visch hebben moeten doen".

—

Oen i mangiassa roea taroeari : ,,Ho, De beide broeders antwoordden:

ama!" I mangiassa roea namate nadea'a „goed, vader!" En zoo gingen ze dan

rewo. Napangoe naasomba pasampa- rewo-hout zoeken. Toen ze ieder een

sanna, i mangiassa roea napoe/ete. Na- vracht hadden gevonden, keerden ze

ranta soe wa/e nanattade. I amang i terug. Thuis gekomen begonnen ze 't

asisi napangoe naasilo si ngana'doea hout te splijten. Toen de vader hen

mannattada, liloemintoeke nala/ima na- beiden 't hont zag splijten, ging hij

nattada hasa ringana. Napangoe nasoeën tle trap af, om te helpen de flambou-

tattade, nattapate i mangiassa talloe wen te splijten. Toen dat gereed was
t

tarana'a. Naraggoe 2-n-tapane bakkoete gingen ze met hun drieën 't hont rooken

tambali'oeda S 't afscheid nemen, n.1. v/d afgestorvene, die tot op dat moment gedacht wordt in huis

te zijn gebleven en eerst dan voor goed 't huis verlaat, als n.1. voor 't graf enz. de noodige zorg

gedragen wordt.

na'ajialase >-< van ma'aUalasa S uiteen gaan; Sang. më'kaZiaësë'.
mangaUalasa ö Sang. mangaHaësë' S verstrooien,

tinan tanga —
> v. manantanga — Sang. manëntang r* ~ verlaten.

oea^aiarintaoe -> durat. van malaZarintaoe S wederk. vorm van roemintaoe fl beklagen, troos-

ten, liefde betoonen.

pala/ongge ^ imper. van malaZongge fl langzaam aan iets gaan doen; dient tot verzachting v,'d

imper. padea'a.
hasa of gasa i-h Sang. id. r-< gedroogde reepen bamboe of licht brandbaar hout tot bundels gebonden en

tot flambouw dienende,

pangilo r-c v. mangilo -. Sang. id. met flambouwen gaan visschen.

takka Ö straks, Sang. mëntëhang.
masabbi'a, Sang. masë'bi' — zoowel: adj. „zonder visch zijnde", als: werkw. „verlangen naar visch".

en: „een stuk droog brood eten", bescheiden uitdr. voor „eten", gelijk a/h Sang. mangelehë'.
abaZinete 1-1 geruimen tijd.

namate -< praet. met nadrukw. van mamata of oemamata, gaan.

rewo — e. s. v. hout, licht splijtbaar en licht brandbaar; ook mendanga (Sang. men dan g) wordt
voor dit doel gebruikt.

pasampasanna-<v. pa san na, mamasan na, Sang. pasaëng S een vracht op den schouder
dragen,

manattada ~< Sang. manë'tadë', Ö hakken, splijten,

malalima Ö mede de hand leggen aan.

nattapate r-< praet. 4- nadrukw. van mattapa " rooken (matapa S kunnen berookt worden) Sang,
t a p a, m a n a p a.

naraggoe ~ S. nahë'goe ~ droog geworden, dor, bv. door zon of vuur.
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oede namoto; inai nawoto moeni pitoe-

ni-boto. Boea'oede i mangiassa talloe

tarana'a nalariahete ruasabbi'a.— Napa-

ngoe woea' inoeinanna, oeü i amange

:

,,I radoea ro'o pangilo, ia'a makapa

wale. Arie pangilo maraoe, mai e!

Maugkete pangilo loda' apana lantak-

oe wanoea pamoeroe' anda/eta, saniba-

/iate pia-d-oe ipalandina anna".

Napangoe oeasoe/aoebe, i mangiassa

roea isawakke riroemassoena soe apana.

Naranta loda nandi'ite-ng-gasa, boea'

oede nangilote. Napangoe hasa liroe-

menggama, inaoetoetana mangkete oea-

tafóllada inasa. 1 mangiassa roea ma-

ngkete mannattiga, mangkete oeatare'a.

(drogen). Toen 't door 't rooken goed

droog was geworden, toen pas bonden

ze
(

't in bundels; gebonden zijnde, ble-

ken 't zeven bundels te zijn. Daarna

gingen ze samen een eenvoudig maal

gebruiken.— Na gegeten te bebben

zeide de vader: „Gaat met je beiden

op visch uit, ik zal op 't huis passen.

Gaat niet ver weg vissclien, jongens

!

Gaat maar daar op 't rif (de zandbank)

ter hoogte van bet dorp met je flam-

bouwen wat visch zoeken, raapt maar

schelpen op, als we maar wat hebben

tot toespijze".

—

Toen 't schemerdonker was, gingen

ze met hun beiden naar het strand.

Daar aangekomen, staken ze een flam-

bouw aan en begonnen te visschen.

Toen de flambouw ontvlamde, zagen ze

in 't licht daarvan overal en aan alle

kanten visch. En ze sloegen er zoo

na mot o — v. boto, mamoto, Sang. iel., ') 't haar in een wrong knoopen (o o to Ö haarwrong)
'-) een flambouw vlgs. de kunst binden, n.1. zóó, dat ze goed vast is en tocli gemakke-.

lijk losgemaakt kan worden.

(boto ö één bundel bamboe of hout-latjes, p-h op Sangir ook klappertakken aldus saam-

gebonden rt ).

moeoiH „nog" in den zin van: „boven verwachting werden 't „nog" enz; al naar de volgende letter

kan dit woord ook worden: moeng, moen, moei. Het komt in gebruik en bet. overeen m/h

Sang.- d e n g.

malariahe ^ wederk. vorm van mangahe Ö uitnoodigen tot, overhalen iets samen te doen.

makkapa — Sang. me hap a ~ oppassen, bewaken,

apana heeft een ruimer bet. dan 't Sang. apeng, n.1. niet alleen strand, maar al wat bij eb droog loopt

of ondiep wordt,

lantak-oe ~_ Sang. 1 a n t e h - o e •- ter hoogte van, tegenover.

pamoeroe', voor pamoeroeta van mamoer oeta, Sang. mamoeroe', P oprapen,

anda^eta" schelp; ladandina S toespijze; ipalandina van malandiua — iets als toespijs ge-

bruiken bij 't maal.

oeasoeZaoeba h durat. van soemoeZaoeba (ook wel soemasoelaoeba) S schemerdonker

zijn ; v. g. 1. Sang. masoenaoebë' en masoeZako'.
riroemassoena — praeter. v. d o e m a, s s o e n a, Sang. doemë'soeng. PI een berg afdalen,

nandi'ite — v. mandi'ita, Sang. men dik o', s aansteken,

liroemenggama of riroemenggama, praet. v. roemeuggama r-, ontvlammen, branden;

renggama ~ vlam.

inaoetoetana --. van mangoetoeta, Sang. m an g o et o e', P m/e flambouw bijlichten, — dus:

werd bijgelicht door de flambouw Ö werd zichtbaar i/h licht v/d flambouw.

oeataZallada .-. overal in 't rond liggen, maar: levend,

manattiga ^ Sang. man ë' tig ë', <-< m/e kapmes telkens een houw geven,

toemare'a ~ waarvan oeatare'a r-, klanknabootsend woord voor 't geluid dat bij het manattiga
gehoord wordt.
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Pa'elehe : eloma, masondorana, randa-

ruiiana, tara/iasa, mangkete oeatoere-

resa. I taroea tate nanarimoena anda-

/eta, mangkete mantaro-ngk-inasa. Ta

naürea'a hasa samboto, tinanda nape-

nete. Napangoe tinanda mapene, ire'e

ioentoed-i-mangiassa roea soe salleana,

ia/i soe anne, boea'oede oempisanan-

oe-watoe tatialane.

Boea'oede isakka mangilowe ; napa-

ngoe hasa samboto mappoesa, tinanda

mapenewe, — mangoentoedawe soe sal-

leana. Aro, hasa samboto mappoesa,

-

tinanda mapene. Napangoe hasa ete

roea-m-boto, oen i apa ia'anga: ,,Ete

mapa'appoes-oe samboto indi ; samboto

iapoe/e-ngk-adoea". Napangoe maranite

mappoesa, reugene pia'a'oei baddinge

soe salleana. Oen i apa toeari : ,,Da-

ringire'o a'a !" Dala oemoeiwe: „Asisi

o! apoe/ete".— Napangoe i mangiassa

roea naaringika, nassasarawoete nanoe

maar op los, dat 't zoo maar weerklonk.

Zie maar: eloma enz. liggen er rond.

Ze gingen niet meer schelpen oprapen,

maar deden almaar door visch (in de

mand). Nog was niet ééne flambouw

uitgebrand, of de mand was al vol.

Telkens als de mand vol werd brachten

ze (de visch) naar 't strand, begroeven

die in 't zand, en legden er een steen

op als herkenningsteeken.

Vervolgens gingen ze opnieuw visch

zoeken; telkens als een flambouw op-

brandde, was de mand ook weer vol,

en dan brachten ze die weer naar de

kust. En zoo ging 't door, als een

flambouw uitgebrand was, raakte de

mand vol. Toen ze nog maar twee

flambouwen over hadden, zei de ondste:

„we zullen nog maar deze eene flam-

bouw ten einde gebruiken ; de andere

zullen we gebruiken om er meê naar

huis te gaan". Toen die flambouw bijna

uitgebrand was, hoorden ze plotseling

pa'elehe of p a ' e 1 e g ë — imp. van m a ' e 1 e g a.

eloma enz. p-h namen van visschen, die op 't rif gevangen worden.

oeatoeyeresa -« v. toematoereresa — overal in 't rond liggen, maar : dood.

tate .-. niet meer.

manayimoena « bijvorm van m a n g e m o n a, Sang. mangemong — p! oprapen.

tinanda « mand.

ioentoeda -< fut. pass. hier niet met fut. t>et. gebruikt — van mangoentoeda S brengen.

sft. Henna -< Sang. sëlaëng voor: sëlleang « S de strook land, die er bij vloed tusschen de zee

en de hellingen v/h land overblijft en waar men langs loopen kan.

iali - van ma'ali Ö graven, Sang. kan, manga2i.
tatiala r-, herkenningsteeken, v. tiala, manialaS een herkenningsteeken maken.

mappoesa « Sang. mahê'pocsë «op z'n eind geraken, v/e touw, v/e stuk brandend hout, v/e

. verhaal.

mapa'appoesa « doen op raken, doen uitbranden.

iapoele .-< om ermee naar huis te gaan, v. mapoeZe, Sang. map o e 2e' 3 naar huis terug keeren.

rengene pia' a'oei baddinge soe s ëll ea n a Ö letterlijk: plotseling — was — geroep *h hoor!

— op de kust.

a'oei en oemoeiwe, van oei, oemoei, Sang. koenioei ö roepen.

(N.B. In dit verhaal moet de voordragende al 't geen de moeder der weezen -* i asoeanga ö het lijk,

de pas kort geleden afgestorvene — zegt, door den neus spreken, zooals vanzelf spreekt bij eene, wier

„n g i r o e n a n a r a b b a" is).

massasarnwoeta .-< zich spoeden ; mosarawoeta, Sang. masahawo e' Ö snel.
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ire'e soe salleana ma'elega minsana i

sai oe'oei. Naranta rala nadea'e a/i-ngk-

inasa, inasiloaue pia'taoemata oearowo'a

soe a/i-ngk-inasa, inangkete nalakkasa

poeane, ngiroeue boeroe mataue na-

ngkanibba.

Napangoe naasilo, i mangiassa roea

mangkete nata'oe-ta'oeta, ta napiring

apa mangkete nandamme-ng-gasa boe-

roe tinoema/anga. Napangoe i asoeanga

naasilo si mangiassa roea tinoema/anga,

ote nangenggente, dinganoe appa'oeine:

,,Asisi o! raddoi!" Arawe i mangiassa

roea mang-k-atta/auge. Manin toema-

/anga soe apa, mang-k-a'asoesian-i-

asoeanga, ana i asoeanga mannoesi

sasimboeanana soe ianna'oe leda. Napa-

ngoe i mangiassa roea appatta/angete,

rengene naasomba toeida roea-m-boea.

een geroep van de kust. De jongste

zei: „Luister er eens naar, broer!"

Ginds riep men weer: ,,Heidaar, jelui

weezen, gaat naar huis". Toen die twee

dat hoorden, haastten ze zich naar de

kust te gaan om te zien, wie of er

riep. Daar aangekomen zochten ze naar

den kuil, waar ze de visch begraven

hadden, en zie daar zat iemend ge-

hurkt op dien kuil, 't hoofd geheel

en al kaal, de neus en de oogen inge-

vallen.

Toen zij haar zagen, werden zij zeer

bang, wierpen onmiddellijk de flambouw

weg en gingen er van door. Toen de

schim zag, dat zij wegliepen, liep zij

hen achterna, al roepende: „zeg, weezen,

wacht op mij". Maar die twee liepen

voort. Waarheen ze ook wegliepen, ze

werden steeds opgespoord door de schim,

want de schim rook, terwijl zij vervolg-

de, hen aan hun voetsporen. Terwijl

die twee dan alzoo voortholden, kwa-

men zij plotseling aan een paar boom-

stronken. Meteen kapten ze die wat

minsana i sai « wie er wel (was).

inasiloana — kwam gezien te worden, van ma ü silo — zien.

e a r o w o ' a — v. 1 o e m a r o w o a, Sang. loemahowo' 3 hurken.

maiakkata — van steenen, of van pitten: blootkomen, doordat de aarde wegspoelt, de weeke schil

er af gaat; hier dus letterlijk: dat de schedel te voorschijn kwam; stam lakkasa (Sang. lëhasë',

w. w. S 1 o e m ë h a s ë').

nangkarabba -< meerv. vorm van narabba;
mar&bba — Sang. mahë'ba S invallen, inzakken.

mata'oeta ~ Sang. matakoe' — S bang zijn. vreezen.

mandamme — Sang. mëndëmme' — wegwerpen.

asoeanga .-. lijk, hier: schim der pas afgestorvene.

nanganggente — v. mangenggenaS vervolgen, achterna loopen.

appa'oeine v. o e mo ei - roepen.

raddoi -in. 1. ia'a raddoi — op mij worde gewacht, v. maraddo — wachten.

attaZange ~ appattaZange ~ v. toemaZanga, hard (weg) loopen.

a'asoesiana n praes. pass. van manoesi S 't spoor volgen, opsporen; mannoesi Ö praeseus.

sassimboeanana — id. van manimboea zi ruiken, snuffelen.

1 a n n a ' a — spoor van, v.g.1. Sang. ë n n a ' en 1 ë n n a '.

toeida ~ Sang. t ó e i d ë' — 't onderste deel van den stam v/e boom, die omgekapt is, en dat m/d
wortel is blijven staan.
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Napatila/anga inassaba boeroe tinaua-

tanna: „Amagoe i asoeanga o.emoei, i'o

simbaka". Oen oe toeida: ,,Ho, mawoe!"

Napangoe asoeanga maranite-n-toeida,

inoemoeiwe : „Asisi o!" Oen oe toeida:

„Indi i amboea".

Napangoe i asoeanga naaringika pia'

taoemata sinoemimbaka, i tooe nappat-

ti'e, naasilo toeida roea-m-boea erewe

i ngana'doea taroeari oearisika. Oen i

asoeanga: „palaraddo i ra'doea! ia'a

ma/otake niangenggena si ra'doea". Ta

napiring apa mangkete tinamboane. I-

nai tinamboane, ewe'e toeida. Napangoe

i asoeanga narino soe toeida mangkete

nanggoaoeb-oe-la/oeaine, abbisarane

:

„ oeare, oeare, oeare ! I taroea nanga-

woesoe, taoemata pinapatambo toeida!"

Dinganoe appalloeaine nanoesoedewe

apia si ngana'doea. Arawe i asisi

roea taroeari maraoete tina/angane. Man

toetta/anga, man toetta/auga, re-

ngene tinaraoeroe. I mangiassa roea

puntig en gaven daaraan de opdracht

:

„als de schim roept, dan moet gij ant-

woorden". De boomstronken zeiden:

„goed, jongeheeren". Toen de schim

bij de stronken kwam, riep ze weer:

„Heidaar, weezen!' Toen antwoordden

de stronken: „Hier zijn wij beiden".

Toen de schim iemand hoorde ant-

woorden, richtte ze zich op en zag de

twee boomstronken, die er uitzagen,

alsof 't de twee broers waren, die daar

stonden. De schim zei: „wacht, jelui

beidjes ! ik raak vermoeid van jelui ach-

terna te loopen !" Meteen vloog ze er

op af. Toen zij ze onstuimig pakte, ble-

ken 't slechts boomstronken te zijn.

Toen de schim tegen de stronken aan-

kwam, schreeuwde ze 't uit van pijn,

roepende: „au, au! die twee kwajongens

hebben me voor den mal gehouden, om

een mensch boomstronken te laten om-

helzen !" Terwijl ze aldus weeklaagde,

liep ze de twee weer achterna. Maar

de beide weezen waren al ver weg ge-

napatilaianga .-h eig. een w. w, vorm „ging er direct toe over", met de bet. v/e adv. van tijd „on-

middellijk".

inassaba v. manga ssab a h v. g. 1. Sang. sS'sabë' en ë h a b 6
', met welk laatste de beteekenis

meer overeenkomt, —
< v/e stuk hout: wat afkappen, zoodat 't min of meer puntig wordt.

tinanatanna — v. toemanata, Sang. id. (dus uit tinoemanata-ana) Pi opdragen, een boodschap
voor iemand aan iemand medegeven of achterlaten, (de dubbele n is een compensatie voor de eene

weggevallen a).

nappatti'a v. mappatti' — Sang. më'pe'ti' -h Ö zich oprichten uit gebogen houding, 't hoofd

opheffen.

oearisika r-< durat. van doemarisi.ka.-i staan.

maiotake -< v. maZotaka •-> vermoeid worden, Sang. m a l o t a h ë'.

ta napiring apa-n dadelijk, zonder er verder bij te denken of naar iets anders om te zien. (toe-
ma m p i r i n g a Pi omtollen).

tinamboane i-i v. toemambo ~ onstuimig op iem. toespringen, zoowel om hem te omhelzen, zooals

i/h bovenstaande, als om hem aan te vallen (Sang. toemëmbo).
manggoaoeba i-h uitschreeuwen, brullen.

oeare, ad libitum herhaald, P kreet van pijn.

manga woesoe P liegen, jokken enz.

nanoesoedewe h v. manoesoeda — 't spoor volgen, achterna loopen ( v. g. 1. Sang. manahoesoc.
maraoete *-. 't adj. r-> of adv. maraoe P ver + nadrukw.
tinaraoeroe m zie h/h voorvoegsel tara, waar dit woord is vermeld.
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inoemoeroete. Arawe atanggak-oe oe- loopen. Ze liepen al maar door, steeds

ndoe'-oe tai, pa'erewe atanggak-i taroea. maar verder liepen ze, -- toen ze plot-

seling een behoefte moesten doen. Ze

deden dan hun behoefte. De hoogte nu

van de drekhoopeu was als de hoogte

van hun eigen gestalte.

Boea'oede tinanatante: „Amagoe i Ze kregen daarop de boodschap: „als

asoeanga oemoei, i ra'doea simbaka". de schim roept, dan moet jelui beide

Oen oe tai: „Ho, mawoe!" -- Napangoe antwoorden". De drekhoopen zeiden:

i asoeanga maranite-n-tai, oemoeiwe: „goed, jongeheeren !" Toen de schim

„Asisi o!" Oen oe tai: ,,Tndi i amboea". dicht bij de drekhoopen kwam, riep ze

Napangoe i asoeanga naaringika, nap- weer : „Hei daar, weezen !" De drek-

patti'e, inasiloane soe rangone i ngana' hoopen zeiden : „Hier zijn we". Toen

doea oearowo'a. Ta napiriug apa ma- de schim dat hoorde, richtte ze zich

ngkete tinamboane. Napangoe natambo, op, en hen ziende, dacht ze, dat 't die

mangkete nappoesa soe tai. Napangoe twee jongens waren, die daar hurkten,

noenida soe tai, nangintoe/i-ng-la/oeai Meteen vloog ze er op af. Toen ze er

dinganoe assimboeane: ,,nf, nf, tai! tegen aan kwam, verdween ze als 't

Palaraddo i mangiassa roea, mangkete ware in den drek. Toen ze daar zoo

maggaoe sia'a!" Boea' oede nanoeigewe heelemaal in wegzonk, schreeuwde ze

leta'a mannoesi lanna'-oe leda-ngk-asisi 't luide uit al snuivende: „nf, nf, drek!

raroea. I asisi roea taroeari atta/ange wacht, jelui rakkers, die mij maar voort-

naasomba panamboerim bahewa. I ma- durend er in laat loopen !" Vervolgens

ngiassa roea nawite, nanattaka boeasoe ging ze weer met het gezicht tegen den

poenene ire'e soe /awane, tannane, grond de voetsporen der beide weezen

inoemoeroete i-h praeter. v. o e in o e r o e, st. o e r o e, eveneens reeds besproken.

atanggak-oe v. matanggaka S hoog, zie g 20.

pa'erewe -< bij erewe is pa' gevoegd, omdat er twee zijn, die ieder op een der beide jongens

gelijken, (Sang. dezelfde vorming : p ë
' k e r e w ' e).

soe rangone S „in haar gedachte", van rango (zie ad § 71 hierboven).

nappoesa ^ van mappoesa (zie hierboven) met eenigszins gewijzigde bet. overeenkomstig 't Sang.

mS'poesë' (naast mahë'poesë) S gezegd van iem. of iets, dat ergens in wegzinkt, verdwijnt.

noenida rn v. moenida (uit ma-oenida) S ergens in verdwijnen.

o e n i d a ^ Sang. o e n i d ë' ^ S de pit of 't hart van iets, dus moenida Ö de pit van iets worden

,

er heelemaal binnen in komen, geheel vol raken met -h v/e brief, dien men insluit i/e anderen, zou

men kunnen zeggen: „inoenida".
ma'gaoe r-n Sang. më'gaoe ~ jokken, bedriegen.

nanoeigewe van m a n o e i g a, Sang. m a n o e i g ë', eig. wroeten als v. varkens.

panamboerim (de m a/h slot is ontstaan uit ng na wegvallen der slot-a v/h eig. woord, alles ter

wille der b van bahewa) uit: p an amboerin ga, Sang. pan ëmboehing, Mal. wariugin-pantai.

nawite v. mawita ~ klimmen.

manattaka rn beginnen, Sang. manë'ta'.
la wan e •-> van lawasa (Sang. laesë') 't deel tusschen twee knoopen, hier: de stam, tusschen poe-

nene S ondereind ervan en o t o u g e S de top.

rannane^v. dannaS tak ; boengkoeka, Sang. boengkoe', ö knoest.
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woengkoeke, dongane, nasoeë-n-tana-

tane:

„Amagoe i asoeanga oenioei, i arüioe

itoe'a pallaro/osa boeasoe poenene sara-

ngk-otonge boea'oede boeasoe otonge sa-

ra-m-poenene, boeasoe raunane sauiboea

sara-n-darinane samboea, mangkete

a'a/iwoea'a". Oen oe panamboeringa:

,,Ho, mawoe!" Napangoe maranite-ni-

panamboeringa, i asoeanga inoemoei

:

„Asisi o!" Poen oe panamboeringa ni-

toe'a: ,,indi i ainboea". I asoeanga mad-

dea'a soe poen-oe panamboeringa ta'

baddinge. Oemoeiwe: „Asisi o!" Lawane

soemimbaka: „indi i amboea". T asoeanga

napangoe naaringika rosote soe /awane,

itooe liloemoease dinganoe appabbisa-

rane: „Pakaddo ira'doea. I ra'doea tate

rnaata/anga, ngamange!" I asoeanga

ire'ete nawita. I asoeanga mannassoe

rannane samboea, i asisi roea taroeari

volgen. De beide weezen nu kwa-

men onder 't loopen bij een groo-

ten waringin-boom. Ze klommen er

in en te beginnen met het on-

dereind van den stam tot aan 't

midden daarvan, de takken, de knoes-

ten, de bladeren, — allen kregen de

boodschap

:

Als de scbim roept, dan moet jelui

om de beurt, te beginnen met het on-

dereind van den stam tot aan den top,

daarna van den top tot a/h ondereind

v/d stam, van den eenen tak tot den

anderen tak, antwoorden en haar al

maar door op een dwaalspoor brengen.

De waringin zei: ,,goed, jongeheeren!"

Toen de schim dichtbij den waringin was,

riep ze: „Hei daar, weezen". Het onder-

eind van den waringin-stam antwoordde:

„hier zijn wij beiden". De schim zocht

bij den stam van den waringin, — zij

waren er niet. En als ze dan weer roept:

„Hei daar, weezen!" antwoordt het mid-

denstuk van den stam: „hier zijn we".

Toen de schim de stem daarboven hoorde,

verblijdde zij zich en zei: „Wacht, jelui-

beiden ! nu ontkomt ge niet meer, ven-

do n ga ^ blad, Sang. daoenge.

itoe'a r-H imper. van mitoe'a, Sang. mitoe' ~ volgen, antwoorden, afkomen op roepen.

mallaroZosa ~ wederk. vorm van doZosa, mandoiosa 3 de beurt overnemen (Sang. doemoZosë'
en më' dar o Zo se').

a'aZiwoea'a — herhalende imper. van mangaü ivoe -. in de war brengen, het spoor bijster doen
worden; aZiwoea'a .-. breng op een dwaalspoor, a'aZiwoea'a ~ breng telkens, voortdurend op een
dwaalspoor,

ta'baddinge ~ „is er niet", eig: „'t geeft geen geluid". Overigens worde verwezen naar 't geen over

dit woord hierboven reeds is gezegd,

liloemoeasa i-c verl. tijd v. loemoeasa -. Sang. loemoeasë ~* zich verheugen,
manassoe -< synon. met manoesi — v.g.1. Sang. manë'soei •-< volgen, onderzoeken,

banoea ~ hier: dorp, woning, verblijfplaats, tegenover 't boseh, waar ze waren. Anders staat bauoea
tegenover tahaZoanga, dus, de vaste wal. Het woord wordt ook wel gebruikt i/d bet. van: land,

staat.
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loelloelloesa soe rannane waine. Napa- tjes!" En de schim klom iu den boom.

ngoe na'oma-m-poenene, i mangiassa Terwijl zij den eenen tak afzocht, klom-

roea tinoema/angke sara-m-banoea, ara- men de beide weezen langs den anderen

we i asoeanga tinantanga mangkete naar beneden. Aan den voet van den stam

ia'a/iwoe-m-panamboeringa. gekomen, liepen die twee naar huis, maar

de schim lieten ze achter, steeds nog in

de war gebracht door den waringin.

I mangiassa roea naranta soe wa/e, Toen ze thuis kwamen, gingen ze

ta' ganonone ire'e riroemangana, na- geruischloos de trap op en rolden zich

patila/anga nattingkaroe/oen-oe sapie. meteen in een mat. Maar de schim,

Arawe i asoeanga, napangoe itooe naa- toen ze begreep, dat ze door den wari-

singka ia'a/iwoe-m-panamboeringa man ngin voor den mal werd gehouden, ter-

ta' baddi'a i ngana' doea, rengene i wijl die twee er toch niet waren, klom

tooe liloemoelloesa appabbisarane: „E, eensklaps uit den boom, zeggende: „Die

pania'ita o!" Napangoe naranta soe duivelskinderen !" Beneden aan den

poenene nanoesoedewe apia lanna'oe stam gekomen, volgde ze wederom 't

leda-ng-ngana'doea, na'oma-m-ba/e. Na- voetspoor dier twee tot aan hun huis.

pangoe naasilo wa/e, i tooe na'bisara: Toen ze 't huis zag, zeide zij „wacht jelui

„Pakaddo i ra'doea ! Pia-d-oe ledane beiden! wie er koude voeten hebben, die

masoenge, ete oede i ngana'doea!" Ire'- zijn 't!" Toen ging zij de trap op om

ete nanaripo. Inasaripoane i ngana' doea naar hen te tasten. En zij voelde hen,

oearoe/oena soe sapie. Ta napiring apa i zooals zij daar lagen, gerold in de mat.

asoeanga mangkete namasanna boeroe Meteen nam zij (de mat) op haren schou-

liloemintoeka. Man soe pasallangana, der en liep de trap af. Precies in de

i ngana'doea nawonoka, inawa'ganan-i poort, vielen die twee er uit, zonder

asoeanga. I mangiassa roea tinoema- dat de schim 't merkte. Die twee ech-

/angke na'oma-m-ba/e. ter liepen hard naar huis.

loelloelloesa — praes. van loemoelloesa (S. doemëlloesë') ~ de trap afgaan, uit een boom
klimmen.

ganonone -< van gauonota S zacht geluid, als van stappen op een vloer van bamboelatten.

mattingkaroeZoena S zien oprollen; mandoeloena S oprollen; S. c)oeZoeng, mëndoeZoeng,
më'tëiigkaroeüoeng.

sapie ^ Sang. id. S rotanmat.

maasingka ^ begrijpen. B

ta'baddi'a S ta'baddinge ~* e.f. 't Sang. tawë'di'e (uit ta'bë'di'e) •-< zie hierboven.

pania'ita :=> 't Mal. pënjakit — ziekteveroorzaker :=! duivel, booze geest.

manaripo ^ Sang. managhipo r-. S tasten.

oearoeZoeua ^ „opgerold zijnde in".

pasallangana ö ingang, poort, uit pa -f- sallanga + ana (Sang. pasëllangeng); s&llanga ^
Sang. sëllang •-* is een bamboestokje dat b/h koffo ~ weven wordt gebruikt om de verschillende

draden uiteen te houden; door een der bë'be' op te tillen, worden al de aan die bë'be' vastge-

maakte draden opgelicht en ontstaat er een ruimte, waar de sëllang door kan: is deze er in

geschoven, dan kan men de bë'be' weer loslaten ; naar analogie is de poortopening in de omheining

aldus genoemd.

hawonoka -* van mawonoka ~ er uit komen te vallen; mamonoka ^ iets vlgs de lengte r-c as

laten vallen; bonoka h een lange speer, goed zwaar gemaakt bij de punt, om daarmee diep i/h water

naar visch enz. te steken. (Sang. bonohë'; mamonohë' S doen zinken; miwonohë' " zinken).
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I mangiassa roea naranta soe wafc Thuis aangekomen, waren die twee

mangkete roe'denga, nema'a soe toeada. geheel buiten adem en vielen op de

Arawe i amang i mangiassa roea, na- trap neer. Han vader echter, toen hij

pangoe naaringika baddinge pia'apa wat op de trap hoorde vallen, sprong

naansa'a soe toeada, mangkete nappat- met schrik overeind en ging kijken,

ti'oe roea-m-poto, inawa na'elega. Ina- Daar zag hij de beide weezen over de

siloane i asisi roea taroeari oeasampe trap hangen, hijgende. Meteen pakte

soe toeada, roe'denga. Napatila/anga hij ze onder de armen, droeg ze de trap

sinengane, rirangana soe wale, binok- op in huis en begoot hen met water,

ka-ngk-oea'e. Napangoe noe/e pinaiwa- Toen ze bijgekomen waren, vroeg hij

:

/oante: „Ira'doea tinoema/ang oe apa?" „Waarvoor zijn jelui weggeloopen?"

Oen i asisi: „I amboea a'enggenan-oe De weezen antwoordden: „ Wij werden

asoeanga, a/imade inang i amboea". achtervolgd door een schim, 't leek wel

Oen i amange : „Amagoe arodi, i ra'- ons beider moeder". Toen zei de vader:

doea pangilofote; amagoe nailo/ote pa- „Wel, gaat maar rusten; als ge uit-

lahate inas-i'ite-n talloe, boeroe ia'a gerust zijt, kookt dan visch voor ons

mangasa-ng-gafele". Napangoe naroro drieën en ik zal mijn zwaard slijpen",

sara-m-barabbisa lome mattannoesa, i Toen 't zóó scherp was, dat (n.1. toen

tooe nakkapate soe poea-n-toeada.

—

hij beproefde, hoe scherp 't wel was)

Arawe i asoeanga, naranta soe la/ab- zelfs de donshaartjes zoo maar afvielen,

bingana, mangkete inansa'a sapie ; inai ging hij boven aan de trap op wacht

inelehana, ta-1-lorone ! zitten.— Maar de schim, op 't kerkhof

aangekomen, smeet de mat zoo maar

neer; toen ze die onderzocht, bleek er

niets in te zijn

!

roe'denga -* praes. van roemenga S hijgen, buiten adem zijn; c.f. Sang. soemaenga.
nema'a ri van mema'a S vallen.

naansa'a ^ „ maansa'a^ vallen (c.f. Sang. maënsa').
nappatti'oe roea-m-poto ^ letterlijk : „richtte zich met beide einden overeind", welke beweging

men inderdaad maakt, als men uit eene liggende houding plotseling overeind wil komen,
inawa ^ naar beneden, immers de trap af.

oeasampe ~ durat. van manampe ^ over iets heen hangen; soemasampe S hangen aan.

sinengane ~ van manenga S onder de armen vatten en optillen (senga is de ruimte tusschen twee
vingers, hierbij is zeker gedacht a/d senga tusschen duim en wijsvinger, die bij de handeling onder

den oksel wordt gelegd),

binókka-ngk-oea'e voor binokkan-oe-oea'e, waaruit eerst al de oe is uitgevallen; mamokka
J3 gieten, dus binok kanna ~ begoten.

noeZe — van moe Ze (Sang. id.) bijkomen, beter worden,

pin ai waloan te ^ werden gevraagd, van maiwaio.
aZimade .-. als 't ware, 't schijnt, 't lijkt wel op.

mangiloZo -< uitrusten.

malaha - S. mëlagha — koken, spec. van visch.

barabbisa -+ haartjes op 't lichaam; hier nog lome ~ zacht, niet stijf, bijgevoegd:

mattannoesa « zie boven bij 't verhaal van den aap en den reiger,

nakkapate -* v. makkapa, st. rapa (Sang. hapa, mëhapa).
inelehana - v. ma'elega ~ kijken, bekijken, onderzoeken.
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Napangoe naasilo ta-1-lorone, nassa-

sarawoeta na'belenga, abbisarane: „E,

nawonoka o!" Napangoe i asoeanga

na'oma-m-ba/e, i tooe naasilo wa/e nia-

semaka. Oen i asoeanga : „ Apapia ete

apa o! marandoema inasombanna, nangi-

lembo-ngk-apiane masemaka". I asoe-

anga ire'ete roe'dangana. Napangoe

loella/inge, soe sasabangana, si amang

i asisi mangondo sini'oe soe oelekkane,

liroemassi'a mangkete nattata^attoeka

soe toeada. — Boea'oede ngara lirappi-

nga, inafe mapia 2
. — Napangoe inasa

nataha, i mangiassa talloe tarana'a inoe-

mante. Nasoeë-ngk-anne, manoe'a tinoe-

moempate, aua masemake. I mangiassa

talloe namoe'ate ngara, tinannoana soe

woentoe/an-oe-toeada ewe'e soenggila

nawa'a. Boea'oede i mangiassa talloe

tarana'a isakke nakkoewo inasa soe sal-

leana ; moem pitoe-n-so'ana.

Toen ze zag, dat er niets in was,

keerde ze haastig terug, zeggende : „Ze

zijn er uitgevallen!" Toen de schim bij

't huis kwam, zag ze 't huis verlicht.

Toen zei de schim: „wat een geluk!

Toen 't donker was heb ik ze kunnen

vinden, des te beter nu 't helder is".

Daar gaat ze de trap op. Terwijl ze juist

'fc hoofd door de deur steekt, hieuw de

vader der weezen met zijn zwaard haar

hals af, door en door, en ('t hoofd)

rolde holderdebolder de trap af. Daarna

werd de deur gesloten en goed vastge-

bonden. — Toen de visch gaar was,

gingen ze met hun drieën eten. Toen

ze met eten klaar waren, vlogen de

kippen uit de boomen, want de dag

was reeds aangebroken. Zij openden de

deur, om daaruit naar beneden te kijken

naar den voet van de trap, maar er was

slechts een kookpot, midden door gebro-

ken. Vervolgens gingen ze met hun

drieën straudwaarts om de visch, die

nog aan de kust was, thuis te halen;

't waren nog zeven mandjes vol.

masemakn ^ als adj. helder, licht, als w. w. helder, dag worden.

marandoema r-i donker; Sang. marëndoeng.
inasombanna .-< y. maiisomba i=l vinden i-h uit ina-somba-ana.
loellaünge — praes. v. loemalinge, Sang. doemaüinge •-< eventjes m/h hoofd ora een hoekje kijken-

mangondo -< een soort kapmes, afkomstig uit Mongondow.
sini'oe -> v. si'oe, mani'oe r* niet op de gewone wijze een houw geven met opgeheven arm, maar

m/e beweging zijwaarts m/d elleboog (si'oe).

oelekka ö hals; liroemassi'a .-h v. roemassi'a, Sang. hoémënsi', v/e touw heelemaal breken; 't

hoofd bleef dus ook met geen velletje meer a/d romp.

mattataZa ttoeka -h klanknabootsend woord voor iets dat naar beneden rolt en onderweg overal tegen

aan komt (vgl. Sang. doemaië'doe' van geluiden als een verre donder, enz.)

lirappinga r-, v. makkappinga -< Sang. mëhë'ping — sluiten.

inaie >-i v. mangaie S binden.

inoemante r- v. oemanna ö eten.

tinoemoempate .-i v. toemoempa i-h Sang. id. Ö naar beneden springen.

namoe'ate — v. mamoe'a -i openen, Sang. mamoeka.
tinannoana r-i v. mattauno Ö naar beneden kijken.

woentoeZana i-h plaats, waarop iets gezet wordt; S. bëntoe?ang; mamëntoeZë'; c.f. ook den vorm
këntoeZang en kakëntoeZang.

makkoewo -• S. mëhoewo -i 't dragen, brengen van vele dingen, die men niet in éën keer kan over-

brengen, maar waarvoor men eenige keeren heen en weer moet gaan.
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VERBETERINGEN.

Tot mijn spijt zijn er in dit stuk een aantal drukfouten blijven staan,

waarvan ik hier de opgave laat volgen

:

bl. 5, r. 6 v.o. gë'goewa, lees : gë'goewa'.

bl. 7, r. 2 v.o. Na'ira'ira, lees : Ma'ira'ira.

bl. 8, r. 16 ma'koe'oenga, lees: makoe'oenga.

r. 18 rn&'koe'oemana, lees: makoe'oemana.

bl. 15, r. 8 slechts voorbeelden, lees: slechts de voorbeelden.

r. 2 v.o. Aan het begin van dezen regel te lezen: § 21.

bl. 16, r. 21 In dezen regel moet beide malen het woord taoemata van

het volgende gescheiden worden,

bl. 17, r. 4 santonggolana, lees: santonggo/ana.

r. 5 Vóór Pe'koa' in te voegen : Sang.

bl. 18, r. 9 roeang-k-Ari, lees: roea-ngk-Ari.

bl. 20, r. 15 v.o. naddaringaka, lees: naddaringika.

naatingika, lees: naaringika.

bl. 21, r. 8 li/ala, lees: lila/a.

bl. 23, r. 5 tegen, lees: bij.

r. 18 ba'tte, lees : batte.

r. 19 di'i, lees: di'ita.

bl. 24, r. 12 manggoeressa, lees: mangnggoeressa.

bl. 25, r. 9 v.o. mamiara'a, lees: mamiara'a.

bl. 27, r. 14 oenoe, lees: oenna.

bl. 31, r. 8 goemoë, lees: goemoë'.

r. 17 tambari'ina, lees: tambari'ina.

bl. 33, r. 9 tëta/endengang, lees : të'ta/endengang.

r. 13 ma'/ahengkoeng, lees: ma'/ahëngkoeng.

r. 6 v.o. mangale'dang, lees : mangafé'dang.

bl. 34, r. 4 v.o. (stam, lees : (Sang.

bl. 35, r. 13 v.o. kerë, koemerë, lees: kere', koemere'.

bl. 37, r. 5 v.o. loake, lees: loahe.

r. 4 v.o. Het voorbeeld tingkoeri heeft het voorvoegsel tingka.



bl. 45, r. 2

r. 5

r. 7

r. 3

bl. 46, r. 6

II

bl. 38, r. 7 abewalane, lees : ahewa/ane.

bl. 39, r. 11 v.o. tirabbi, lees: tirabbi.

r. 4 v.o. kang, lees : keng.

bl. 40, r. 17, 16, 11, 10 v.o., in de eerste woorden de n te verdubbelen,

bl. 41, r. 4 pangeosoeëënge, lees: pangënsoeëënge.

r. 13 v.o. Bij te voegen: Vgl. Sang. kal o e, vlechtwerk om er een

bord in te bewaren, in vorm overeenkomend met het te be-

waren bord.

bl. 43, r. 17 v.o. taroi, lees: taroi.

bl. 44, r. 14 In bet eerste woord hebben de vier eerste lettergrepen het

kortheidsteeken, ter aanduiding der maat.

In het 2de en 3de woord de 2de a te lezen a.

darisira'a, lees: darisira'a.

pangoelelera'a, lees: pangoelelera'a.

3 v.o. rangkoema, lees: rangkoema.

limain kami, lees : lima ngkami.

mapoele, lees: mapoe/e.

r. 6 v.o. In het laatste woord de m verdubbelen.

bl. 47, r. 12 v.o. In tatambari'ina en tattambari'ina de r als r te lezen,

bl. 48, r. 8 takka, lees : takka.

bl. 50, r. 9 v.o. sangkoenggetana, lees : saugkaenggetana.

bl. 51, r. 11 sëmpelang, lees: sëmpalang.

bl. 52, r. 1 sëndengon, lees: sëndangon.

r. 9 saran, lees : saram.

r. 14 v.o. mangintooe, lees : mangitooe.

bl. 53, r. 2 v.o. tana'e, lees: tanae'.

r. 1 v.o. sasa'e, lees: sasae'.

bl. 61, r. 8 a/iamba ndaroea, lees: a/iamban daroea.

bl. 66, r. 6 v.o. assallana, lees: assallene.

bl. 72, r. 4 matitim, lees: matitima.

bl. 73, r. 6 v.o. Hier moet id. geschrapt worden,

bl. 75, r. 5 Mikka, lees: Nikka.

bl. 76, r. 11 v.o. Na „steeuen" in te voegen: als.

bl. 77, r. 14 pangasiante, lees: pangasi'ante.

bl. 78, r. 19 De beide r 's te lezen r.

•bl. 80, r. 13 oea/alatto, lees: oea/a/atto.

bl. 81, r. 7 esa, lees: esa'.

r. 10 oerapoe, lees: oerapoe.



III

Iua i, lees: Inai.

manaondo, lees: mannondo.

batakoe, lees: batoekoe.

der noten, in plaats van : rolmarter, te lezen : gordelroos (her-

pes zoster).

der noten bahoe'e, lees : boehoe'e.

katallange, lees : kattallange.

De woorden pia' en datoe te scheiden.

De woorden Boea' en aannaua te scheiden.

Het woord : ervan, te schrappen.

der noten inarabbinana, lees: inarabbiana.

,, ,, ik, lees: in 't.

,, ,, Het laatste woord te lezen : mallassoeta.

r. 5 v.o. der noten paparangan, lees : paparanga.

bl. 103, r. 22 sëngkataoene, lees : sangkataoene.

bl. 105, r. 10 v.o. der noten. Het eerste woord te lezen: riroemassoena.

bl. 106, r. 7 v.o. der noten sëlleana, lees: salleana.

bl. 107, r. 4 nalakkasa, lees: na/akkasa.

r. 4 der noten. Het eerste woord te lezen : ma/akkasa.

bl. 109, laatste regel van den tekst. Het laatste woord te lezen : ran-

nane.

bl. 110,r. 16 Het eerste woord met r te lezen.

N. A D R I A N I.

bl. 82, r. 4

r. 7

bl. 83, r. l

bl. 84, r. 4

bl. 85, r. 4

bl. 86, r. 12

bl. 87, r. 2

r. 16

r. 19

bl. 92, r. 4

r. 10

bl. 97, r. 2
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