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INLEIDING.

Een ruim vierjarig verblijf in de afdeeling Manna en Pasoemah Oeloe Manna

(vulgo Mannaq en Besemah 'Oeloe Mannaq) van de Residentie Bengkoelen, waar ik

als controleur werkzaam was, stelde mij in de gelegenheid meer dan oppervlakkig

kennis te maken met twee in die afdeeling gesproken dialecten der Maleische taal.

De resultaten daarvan werden reeds voor een deel neergelegd in het Tijdschrift

van de Ind. Taal-, Land en Volkenkunde, deel XXXVII 1893 als «Bijdragen tot de

Letterkunde van den Sërawajer en Besëmaher in de afdeeling Manna en P. 0. Manna",

en in hel Tijdschrift van het Koninklijk Instituut 6e volgreeks deel I 1897 als

• Serawajsche en Bësemahsche spreekwoorden, spreekwijzen en raadsels"; de overige

vruchten van mijn arbeid en studie zend ik thans als «Bijdragen tot de kennis van

het Midden-Maleisch" in het licht.

Zij bestaan:

l e
. uit eene woordenlijst, welke men evenals mijne Lampongsche-Hollandsche

woordenlijst (') en mijne Maleische-Nederlandsche-Enganeesche woordenlijst (*) heeft

te beschouwen als eene proeve;

Ofschoon de woorden naar de uitspraak zijn getranscribeerd, wijkt echter de

transcriptie hier en in de schets van de gramatica (zie later) gevolgd eenigszins af

van die in de reeds door mij gepubliceerde stukken.

Om ons slechts tot een paar voorbeelden te bepalen : in de woordenlijst: bi(j)*awaq,

bëdi(j)*ë, (e)'mbaq, de</ri(j)'an, moe(w)'arë boe(w)'amat (S) enz.; elders: bijawaq,

bëdijë, 'mbaq, dë^rijan, moewarë, boe'amat (5) enz.

Tot rechtvaardiging diene, dat men die woorden nu eens hoort uitspreken als:

bijawaq, bëdijë, 'mbaq, moewarë, dan weder als: bi'awaq, bëdi'ë, embaq, moearë;

de meest voorkomende uitspraak is evenwel de eerst aangegevene.

Voor het omschrijven van de beteekenis der woorden heb ik hoofdzakelijk H. C.

Klinkerts «Nieuw-Maleisch-Nederlandsch Zakwoordenboek" een enkelen keer ook de

woordenboeken van Dr
. Pijnappel en H. von de Wall geraadpleegd;

(*) Opgenomen in de Verhandelingen van het Bat. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Deel XLV 1891.

(') Als boven, deel XXXIV 1892.



IV INLEIDING.

2 e
. uit eenige gramaticale aanteekeningen, waarbij bijna uitsluitend D r

. J. J. de

Hollander's » Handleiding bij de beoefening der Maleische Taal- en Letterkunde" op

den voet is gevolgd en aangehaald.

Wat hier gegeven wordt beschouwe men ook wederom slechts als eene proeve of

korte schets van de gramatica;

3e
. uit eenige prozastukken de zoo geliefde » 'andaj 'andaj" ; goeritan (B),

tjeritaw of tjeritaw'Sn (S)" en een paar «redjongs" of minneliederen.

De » 'andaj 'andaj Ringgan Sedajoe", hoewel slechts een brokstuk, heb ik

vermeend niet in portefeuille te mogen houden, aangezien wij door het verhaal eeniger-

mate kennis maken met de godsdienstbegrippen van den » Serawajer" ; al mijne

pogingen om die » 'andaj 'andaj" in zijn geheel te achterhalen bleven tot dusverre

vruchteloos (').

Op volledigheid en algeheele nauwkeurigheid wensch ik geen aanspraak te maken,

alhoewel ik getracht heb daarnaar te streven.

Fouten en leemten zullen ongetwijfeld in het werk voorkomen; aan de taal-

geleerden, ambtenaren en missionarissen de taak om ze te verbeteren en aan te vullen.

Het is ten slotte hier de plaats openlijk mijn dank te betuigen aan pastoor

L. W. Jennissen voor de welwillendheid, waarmede hij mij steeds ter zijde stond

bij het opsporen van de beteekenis van enkele woorden dan wel bij het nagaan of

de door mij opgegeven beteekenis al dan niet de juiste was
(

2
) en levens in dankbare

herinnering te brengen al de hulp, welke ik ook in deze heb mogen ondervinden

van den te vroeg ontslapen en aan zijn werkkring onttrokken zoo kundigen miss.

apost. J. P. N. van Meurs.

O. L. HELFRICH.

Tandjong Radja (Residentie Palembang) December 1899.

(

1

) Met het oog op de vele onverstaanbare woorden vooral in de Bësemasche •'andaj 'andaj" en

de «rëdjong" hebben wij ons niet aan eene vertaling daarvan gewaagd.

(

2

)
Die woorden zijn gekenmerkt door een daarbij gevoegd (J).



WOORDENLIJST.

VËRD. BAT. GEN. LUI.





VERKLARING DER VERKORTINGEN EN TEEKENS.

1. B; Besemahsch; S; Sërawajsch.

Staat achter een woord geen B of S, dan beteekent het, dat het woord zoowel in

het Besemahsch als Sërawajsch dialect tehuis behoort.

2. / ach Ier een woord, duidt aan, dat de beteekenis mij is opgegeven door pastoor

Jennissen.

3. f beteekent achter een Nederlandsen woord twijfel aan de beteekenis, overigens of

het woord wel juist is.

*a b a n I, wolk, regenwolk ; soorten van

wolken zijn:

'aban 'abang; 'idjoe ; 'itam ; koemng

;

potth (B); poti'ah (S); sis?q nagë (B)

sist'aq nagaw (S).

II 'aban 'aban, hemel van biezenmat

boven de slaapplaats van een klein kind.

'abang; I oudere broeder of zuster

(meer in de strandstreken in gebruik)

II rood.

'abë (B), 'abaw(S);gew.'abë'abë(£)

'abaw 'abaw (S); schemerdonker.

'ab*s; op, ten einde, gedaan, geheel en

al, niet meer over; ngabtska(n), een einde

met iets maken, opmaken, voltooien, af-

maken.

'aboe; ascb, stof.

'aboq (B), 'abo'aq (S); stof, inz. in

graan enz.; molm.

'adakan; titel, eerenaam, bijnaam;

'adakan gëlaq'an, spotnaam.

'adan; bloemtros, bloemstengel.

'adang; ngadang, in hinderlaag liggen,

op weg afwachten van iemand ; ngadang-

djadi, tegengaan van een huwelijk; pënga-

dang; plaats, waar men opwacht; hinderlaag;

pengadang moe(w)'atan, de rechtopstaande

houten aan het voor- en achtereinde van

den binnenkant der zijden van eene buffelkar

;

het rechtopstaand tusschenschot waardoor

een gedeelte van het vooreinde der binnen-

ruimte wordt afgesloten van eene sapikar

of van een »pëlangkm sapi" (zie dit woord);

de «pengadang moe(w)'atan" ilient bij

vrachtkarren bijna uitsluitend om het ver-

schuiven van de vracht tegen te gaan.

'adap; voor, in tegenwoordigheid; nga-

dap; met de voorzijde naar iets toegekeerd;

zich bevinden voor, staan voor of tegenover

iels; iets voor zich hebben, gekeerd naar.

'adaq; I niet zijn, niet aanwezig zijn,

niet bestaan.
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II tusschenwerpsel, bijv.: 'adaq ni(j)'an,

poelë bekate (B); [poelaw bekataw (5)],

'adaq . . . madaq; hetzij . . . heizij niet (?).

'adas; matje van biezen (gëgas;

mesi(j)'ang; poe^ron) vervaardigd, waarop

padi te drogen wordt gelegd.

'adat; gewoonte
;
gebruik ; wet en rerht

op gewoonte gegrond; voorvaderlijke in-

stellingen; 'adat lembagë (B), [lëmbagaw

(5)] ; geijkte gewoonte.

'ade (B), 'adaw (5); zijn, aanwezig zijn,

zich bevinden, bestaan ; ngadëka(n) (B) nga-

dawka(n) (S), doen zijn, verwezenlijken, tot

stand brengen, scheppen; sëpëngade (B),

[sepengadaw (S)] bapaq; van één vader;

sepëngadë nintq (B), sëpëngadaw nim'aq

(£); van één grootvader enz.

'adt'q (B), 'adt'aq (5); alleen bekend

in samenstellingen verbonden met » sanaq"

;

'adtq (B) ['adt'aq (S)] sanaq, doesonge-

nooten; 'adt'q sanaq lawan bëdoeson (B),

doesongenooten, die niet met elkander mogen

huwen, aangezien zij tot denzelfden stam

soembaj" behooren; 'adjq sanaq koele

dalam doeson (B), doesongenooten, die wel

met elkander mogen huwen, aangezien zij

tot verschillende »soembaj's" behooren.

'a d t n g ,
(ook verkort tot » ding'') ; jongere

broeder of zuster; 'ading bw/r'ad/'ng, broe-

ders en zusters zijn.

'adj aj (B) gew. meroenggoh'adjaj ; ook

mëroenggoh bëtongkat 'adjaj, droevig neer-

zitten met de hand onder het hoofd.

'a dj a 1; bepaalde tijd van iemands dood,

iemands laatste uur.

'adjang; schotel, bak; pëngadjang (B)

geschenk bestaande in »dodol", »da'tng",

»loewë", »kasam matah" bij groote feesten

aan de gasten gegeven bij het huiswaarts

gaan.

'ad j a q; ngadjaq, aansporen, uitnoodigen,

opwekken tot, aanmoedigen.

'adj ar = tart'q (B).

'adjagfr; leeren in het algemeen;

bëladja</r, leeren, studeeren van den leerling;

ngadjagr, leeren, onderwijzen; ngadjagr'i,

leeren, kastijden; ngadjagrka(n), iets aan

iemand leeren, ook laten leeren; koerang

'adjagr, lomp, onbeschoft, onbeschaafd, on-

beleefd; pëladjagr, leerling; pengadjagr,

onderwijzer; pëngadjagran, onderwijs, lee-

ring, kastijding.

'adji; ngadji, lezen, leeren lezen inz.

van den koran; kadji'an, de koran.

'adj on g; I ngadjong, bevelen, gelasten,

laten doen; ngadjongka(n), iemand zenden;

'adjongan, zendeling, boodschapper. II

'adjonglah, (het mal bërilah) laat

'adjor = lëkah.

'adoe; I ngadoeka(n), eene klacht in-

brengen, over iets klagen, aangifte doen

van iets; pengadoe(w)'an, klacht, aangifte

;

II ngadoe'adoe, achterklappen, kwaad-

stoken.

'ad oh (B), 'ado'ah (S); klacht, ook als

uitroep gebruikt: och!

'adoq (B), 'ado'aq (5); ngadoq (B),

ngado'aq (S), twee vechthanen tegen elkan-

der aanhitsen door ze, terwijl men ze

vasthoudt, elkander te laten zien of pikken.

'adol = tëmoe.

'agah; ngagah, in de oogen kijken om

aan het lachen te maken, of om uit te

dagen.

'agaj; ngagaj, gelijkelijk verdeden,

gelijkelijk uitstrooien over eene oppervlakte.

'agang; I onbeschoft, ruw van een

gezegde, van woorden. II zie : sëndjatë (B).

'agaq; ngagaq, gissen, raden; (ë)'ndt'q

(B) [(ë)'ndt'aq of (e)'ndidaw (5)] tegragaq,

niet te gissen; 'agaq 'agaq, naar gissing.

'agas; naam van eene kleine stekende

vlieg.

'agi = lagi.
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'agth (#), 'agt'ah (5); gedeelte, deel;

ngagt'h (B), ngagt'ah (5), deelen, ook ver-

deden; begragth (B), bëo/ragt'ah (S), ver-

deeld zijn.

'agong; groot; 'agong besaq, gezegd

van iemand die zeer rijk is; in de Sërawaj-

strandslreken ook gezegd van den vloed,

wanneer die op zijn hoogst is.

'ag.oq (B), 'ago'aq (S) ; feest, inz. huwe-

lijksfeest; ngagoq (B). ngago'aq (S), feest

vieren inz. een huwelijksfeest geven, ook

uithuwelijken; ngagoq (B) [ngago'aq (5)]

bësaq, een huwelijksfeest geven, waarbij

één of meer karbouwen wordt of worden

geslacht.

'a h a d ; Zondag.

'ajam; hoen, kip, hen; 'ajam'ajaman,

kinderspel; 'ajam baj, klokhen; 'ajam

bëlandjagr of 'ajam loepot, haan (geen

vechthaan zijnde); 'ajam bëroege (B) [be-

roegaw (5)] boschhaan ; 'ajam birtng, haan,

hen, met roodbruine veeren ; 'ajam diwatë

(B) [diwataw (S)] cicaden ; 'ajam (ë)'mpol,

kip met gekortwiekte staartvederen, bij

sterfgevallen door ieder der zusterskinderen

»'anaq bëlaj" van de overledene naar het

sterfhuis gebracht, welke kip niet voor de

fokkerij gebezigd mag worden, doch moet

worden geslacht om als toespijs bij het

maal te dienen, dat na de begrafenis aan-

geboden wordt aan hen, die van hunne

deelneming in het sterfgeval hebben doen

blijken ; 'ajam katt'h (B) [katt'ah (5)] kriel-

kip; 'ajam koembang; haan, hen met

zwarte veeren ; 'ajam penapakan of pën-

gantat'an, kip als geschenk bij feesten

gegeven ; 'ajam pott'h (B) [pott'ah (S)] ;

poeljat, kip met witte veeren ; 'ajam poüh

(B) [pott'ah (S)] koentng, kip met lichtgele

veeren ; 'ajam ragi tigë (J5) [tigaw(S)] kip met

witte, bruine en zwarte veeren ; 'ajam roengoq

(#), collectieve benaming voor de toewë

boedjang (B) en de 'inang toewë (B), (zie

die woorden); 'ajam sabongan, vechthaan;

'ajam sembeh'han (B) [sëmbëlt'ahan (S)]

slachtkip; 'ajam tilol; schamaan; zie tilol.

'ajang (B) gew. 'ajang'ajang, losse

geruchten.

'ajaq; ngajaq, zeven; ook het zijdelings

heen en weer bewegen van een wan bij

het rijstwannen; 'ajaq'an, ronde zeef om
padi te ziften ; 'ajaq'an, o/reboq (B) [grëbo'aq

(S)], zeef om meel te ziften ; 'ajaq'an damagr,

zeef om de damar voor de damarkaars te

ziften.

'ajtq (£), 'ajt'aq (£) ('adjt'aq— Tallosch

dialect—), water, vocht, nat ; ook gebezigd

als samenstellend woord voor sappen of

vochten enz.; 'ajtq (B), ['ajt'aq (5)], gantong,

het water dat aan de «gergoq (B), gërgo'aq

(5)" (zie dit woord) blijft hangen, nadat

men den inhoud heeft uitgestort ; 'ajtq (B)

['ajt'aq (5)] \\(j)ogr, speeksel ; 'ajtq mate (B),

'ajt'aq mataw (S), tranen; 'ajtq sio/rth (B),

'aj?aq sio/rt'ah (5), sirihspog; ajtq (Z?) ['ajt'aq

(5)] soembajang, het water, waarmede men

voor het gebed de gebruikelijke wasschingen

verricht; 'ajtq (B) ['ajt'aq (S)] tëboe sui-

kerrietsap.

'a j o n ; ngajon, wiegen, slingeren ; 'ajonan

wieg; be'ajon [ook: boe(w)'ajon (S)], heen

en weer slingeren, bengelen.

'akal; verstand, beleid, raad, middel,

dat men beraamt, list, streek, ook bedrog;

'akalnjë (B), ['akal'ó (5)], melilt't, gezegd

van personen, op wier woorden geen staat

te maken valt; 'akal'akal, e. s. v. raadsel.

'akap 1 = këlëman; 'akap ka'op(ook:

Yop) këlëman pëtjah, stikdonker;

II vroeg; als 'akap pagi of 'akap si(j)'ang,

vroeg in den morgen.

'a ka#r; wortel, kruipplant, slingerplant;

'akagr: 'angas'angas ; baktl ; banao/r, boeloe;

boenot ; dëdapor ; djanggot këli; djitan (getah-
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houdend); kantjong bëroewaq; koewab

'oetan; lagraq (geneeskrachtige wortel);

manggol ; pakoe ; pëlawi ; pisang ; orëorësain

;

sëbasaw, simbaor koebong; soeje (B),

soejaw(S); teloor; tempëringat; tjio/riq'an.

'aktq (B), 'akfaq (S), alleen bekend in

de samenstelling: batoe 'aktq (B), ['akt^aq

(5)], kornalijn, karnéool.

'akoe; ik; ngakoe, belijden, bekennen,

zich tot iets verbinden, borg blijven, voor

instaan, beweren, erkennen als het zijne.

'akoq (B), 'ako'aq (5); ngakoq (/?),

ngako'aq (S) = ngakoe; zie 'akoe.

'a 1 a m I wereld; 'alam boerabang, wereld

(alleen in »redjongs" voorkomende;

II 'alam kedoewe (B), [kedoewaw (5)],

nette uitdrukking voor «grimbit" (zie dit

woord)

;

III vlagjes van katoen bij »kendoeri's"

(zie dit woord) aan bamboestaken ge-

hangen.

'alamat; kenteeken, kenmerk, berken-

ningsteeken ; 'alamat soerat, adres van een

brief.

'a 1 a m k a r i , e. s. v. stof.

'alap, fraai, kostbaar.

'alas; onderlaag, onderstel, voetstuk,

bekleeding in iets of onder iets; 'alasan,

wat tot »'alas" dient inz. een »ka'in",

»'oepih (B), 'oepi'ah (S)", (zie die woorden)

op den schouder gelegd, wanneer men

daarop wil dragen.

'alaw; ook: ngalawka(n), voortdrijven,

wegjagen.

'ali = mëni.

'alih (B), 'alt'ah (S); ngah'h (B), nga-

lt'ah (S), van plaats veranderen, verhuizen
;

ngah'h katë (B), ngalt'ah kalaw (S), naar

uitvluchten zoeken.

'ali moe ra n, de maand Moharam.

'altp (B), het l e jaar van de oudtijds

in gebruik zijnde achtjarige tijdrekening.

'al ir; een vischhaak, krokodillenbaak,

die men in stroomend water laat hangen.

'ah't; ngalit, tot Gjne reepjes splijten

van bamboe.

'a 1 1 a h, I de naam van God ; 'allah ta'alë

(B), [ta'alaw (S)], God de allerhoogste.

II inlerj. van verwondering.

'aloë; 'aloë 'aloe'an, wat na eene af-

gelegde groote reis wordt meegebracht om

als geschenk te dienen voor een der kin-

deren van zijn naasten bloedverwant, die

men het liefst mag lijden; dat geschenk

bestaat hoofdzakelijk uit een kain of slendang.

'aloë (w) a n ; het voorste van iets ; voor-

steven van een vaartuig; richting van

vaartuigen.

'aloj; gezegd van eene bevalling, welke

op het juiste tijdstip d. i. tusschen de 9en

en 10en dag na de negende maand van de

zwangerschap plaats heeft.

'alon I, deining;

II 'alon 'al on, langzaam, traag, talmend;

langzaam en zacht.

'aloni (B) = dikalë (B), zie kale (B).

'aloran, geul, vaarwater.

'alos, fijn, dun, teeder, fatsoenlijk.

'alot = 'anjot.

'amat; bë'amat [of boe(w)'amat (S)], in

ernst, in waarheid.

'a m b a h , zich bemoeien ; (e)ndiq (B),

[(ë)'ndi'aq (S)], ka(n)'ambah, er niet om
geven; toe(w)'apaw ka(n)'ambah (5), wat

komt 't er op aan.

'amban, I gordel voor de weefster

bij het weefgetouw;

II 'amban 'amban, e. s. v. slingerplant;

III 'amban boerong ; e. s. v. poe(w)'ao/r

(zie dit woord).

'ambaq; afval van de vezels van ram

i

(Indisch vlas) na het zuiveren voor het

maken van touw ; ngambaq, touw van die

vezels vervaardigen.
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'ambat = 'adang.

'ambe (B), 'ambaw (S); dienaar, ook

gebruikt als persoonlijk voornaamwoord

van den l en persoon.

'ambt'n; ngambt'n, op den rug dragen

van vrachten door middel van banden,

welke om het voorhoofd en beide schouders

gaan; 'ambtnan, mansvracht; 'ambtnan

tinggi(Z?); de »bake" inhoudende: lemang;

goelaj 'ikan 'idop; goelaj 'ikan tape; goelaj

këbaw ; goelaj 'ajam ; doedol ; loewe ; pisang

enz. enz.; 1 kampt'k; sigrth seloengsong

enz., (zie die woorden) welke door de ge-

schaakte bruid wordt meegebracht bij het

bezoek dat zij een maand na het »masoqka(n)

boenttng" (zie dat woord) aan hare ouders

in de ouderlijke woning brengt ; bë'ambtn

[of boe(w)'anibtn (5)] ; een kind in een

slendang op den rug dragen ; pëngambtnan,

draagtouw van een draagkorf.

'am b i q (B), 'ambt'aq (S) ; ngambtq (B),

ngamba'aq (S), nemen, wegnemen, halen;

tambtq (B) [tambt'aq (S)] 'anaq lëngtt,

tambtq 'anaq djoeraj doewe toenggoe(w)'an

satoe (/?), tambtq 'anaq djoeraj doewe negëri

doewë (B), tambt'aq'anaq toenggoe(w)*an

doewaw (S), tambtq (2?) [tambt'aq (S)]

'anaq ngantat, tambtq 'anaq parnanti'an

(B), tambt'aq 'anaq nënanti'an (S), verschil-

lende soorten van matriarchaal huwelijk.

'auibong I, langwerpige draagmand

van »'amban boerong" (zie dit woord) of

van bamboe vervaardigd, waarin tabak,

gambir of cardemom wordt verpakt;

II ngambong (ook : ngamhong 'ambong)

iets op en neer werpen met beide handen

en wederom opvangen.

'amboq (B), 'ambo'aq (S); ngamboq

(B), ngambo'aq (S), alles uitflappen wat

maar voor den mond komt ; ook : groot-

spreken.

'ambol; ngambol, terugspringen, af-

stuiten, weer opduiken, van iets dat onder

water gehouden is.

'ambor; ngambor, zich verspreiden,

verstrooien, uitspreiden, uil elkander gaan,

zich storten, uit elkander werpen ; bë'am-

boran [ook: boe(w)'amboran (5)], overal,

naar alle richtingen verspreid.

'araë (B), 'amaw (S) ; naam eener soort

van luis op pluimvee en andere vogelen.

'arats; viesriekend zooals bijv. de lucht

van rauwe visch, van een mes, waarmede

haring gesneden is.

'amon, mits, bijaldien.

'amoq (#), 'amo'aq (S); ngamoq (B),

ngamo'aq (5), in razernij rondloopen en

zonder onderscheid moorden (van beesten

ook zonder te moorden); alles overhoop

steken, wat men ontmoet; ook . stoomen van

een lamp; ngamoq (B), [ngamo'aq (5)], pë-

lajon, inz. van beesten.

'am p a j ; over iets heen hangen ; ngampaj,

iets over iets heenhangen; pengampaj'an,

(ook : ampaj'an), stok, rek om daaraan iets

te drogen te hangen.

'ampak, ngampak; = njongsong, zie

songsong.

'ampaq; 'ampaq'an, gezegd van voor-

werpen, die even groot en zwaar zijn.

'a m p a g r ; verspreid over iets ; të'ampa^r

grebë (B), të'ampa^r [ook : toe(w)'ampa#r]

grebaw (5), het uitgespreid liggen van het

op de ladangs gevelde hout, dat tot be-

mesting van het veld moet worden verbrand.

'amparan; mat van «bengkoewang";

langezitmatvan »#roembaj"(ziedie woorden).

'ampas; verlegen van tabak.

'ampe (/?), 'ampaw (5), ledig hol, ijl;

ook het ledige bijv. de doppen, ledige aren

of schillen.

'ampel as; naam van eene houtsoort

en van eenige wortelplanten, welker scherpe

bladeren gebezigd worden om hout, been,
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hoorn en dergelijke te polijsten; 'ampëlas:

'akagr, kajoe; twee variëteiten.

'ampe'j/r (ook 'amptr); dichtbij, nabij,

genaderd, bijna.

'ampoh (B), 'anipo'ah (S) ; ngampoh (fl),

ngampo'ah (S), zich met geweld een' weg

banen door eene menigte menschen, door

het kreupelhout.

'ampon; vergiffenis; ngampon, vergeven;

ngamponka(n), iets vergeven ; ngamponi,

iemand iets vergeven.

'ampong; licht, niet zwaar, van weinig

gewicht.

*a n ; aanhechtsel tot vorming van het

accidenteel passief en van afgeleide naam-

woordsvormen.

'anaj; 'anaj 'anaj, de witte mier.

'anaq; kind, jong van dieren en

planten; 'anaq of naq, waarmede ouders

hunne kinderen aanspreken; 'anaq 'ajam,

kuiken; 'anaq 'angkan, aangenomen kind;

'anaq bataq'an; stiefkind van de moeder;

'anaq batoe; steen, waarop met de »baj

batoe" (zie het woord »baj") spaansche

peper en andere ingrediënten worden

fijngewreven; 'anaq bedengan sanaq,

broers en zusters zijn; 'anaq belaj;

zusterskinderen als: 'anaq bëlaj djoe-

latan; 'anaq belaj pangkal (zie ook:

toetogr";) 'anaq begr'anaq, van kind tot

kind, van vader op zoon ; 'anaq betjong

betjoetjong, afstammelingen van een groot-

vader; 'anaq bini; vrouw en kinderen,

gezin ; 'anaq boelan ; de negen laatste dagen

der afnemende maan ; 'anaq boewah ; opge-

zetenen, onderhoorigen; 'anaq bongsoe;

jongstgeborene ; 'anaq di loewagr nikah,

buitenbeentje; 'anaq djong; roeier; 'anaq

'in'ng toewe (B), kind volgende op eerst-

geborene ; 'anaq kampang, hoerekind ; 'anaq

koentji, sleutel; 'anaq lidah, huig; 'anaq

Udah timbangan, tongetje aan een balans;

'anaq raalang, eeniggt overgebleven kind

van een gezin ; 'anaq mate (B), [mataw (5)],

oogappel; 'anaq mate (/?), [mataw (£')],

gawi, heerendienstplichtige; 'anaq 'oemang

bapang, vaderloos; 'anak 'oemang (ë)'ndoq

(/?), [(e)'ndo'aq (S)], moederloos; 'anak

'oemang lepos (of lepong), wees, die geene

bloedverwanten meer heeft; 'anaq pi(j)'atoe,

wees, die nog bloedverwanten heeft ; 'anaq

'oemat; het menschdom; 'anak pasangan,

pen ter bevestiging van het juk aan den

disselboom; 'anak penakan, neef, nicht, in

betrekking tot oom of tante; 'anaq poepoh

(/?), [poepo'ah (5)], vechlhaan die bij het

hanenkloppen het langst stand houdt; 'anaq

gridan ; rond ijzeren staafje om katoen van

de pitten te ontdoen; 'anaq tangge (B),

[tanggaw (S)], sport van eene ladder; 'anaq

temoni; stiefkind van den vader; 'anaq

ügri stiefkind in het algemeen; 'anaq

tjoetjong. nakomelingschap; 'anak bë^r'anaq,

bevallen, kinderen krijgen; përanakan, baar-

moeder,

'andaj; 'andaj 'andaj, verhaal (letter-

kundig product); ngandaj 'andaj, reciteeren,

verhalen.

'anda(w)'ot (B) (niet in de spreektaal

gebezigd) = sajang.

'andaq (B) (in de spreektaal zelden of

nooit gebezigd); ngandaq, gijzelen, aan-

houden.

'andtng; ngandtngka(n), vergelijken,

confronteeren.

'and i's; e. s. v. zwaluw.

'a n d j a 1 a n ;
gezegd van een' karetboom.

welke reeds drie malen getapt is.

'andjang; 'andjang 'andjang, e. s. v.

»poewa#r" (zie dit woord).

'andjaq; I = 'ambol;

II = 'antjal II.

'andjat; ngandjat, touw draaien van

idjockvezels.
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'andjtng, hond; 'andjt'ng 'oetan, jakhals,

'andjoe; I = dam ping;

II = (e)
J
mpaj;

III ngandjoe, dreigen met den vinger

of met een opgeheven wapen.

'andjong; sawah- of ladanghuisje.

'andjor; ngandjor, voor iets uitsteken,

naar voren uitsteken: telandjor, te ver om

nog terug te kunnen, zich verpraten.

'and on; ngandon, gaan naar een feest

van niet geinviteerden ; zich naar eene

hanenvechtbaan begeven.

'angan; peinzen, denken, zinnen.

'angas; 'anyas 'angas of 'angangas;

e. s. v. slingerplant.

'angat; heet door vuur, van water,

metaal etc.

'anggal; licht, niet zwaar.

'anggap = tarimë (/?).

'anggaw I, 'anggaw 'anggaw, water-

juffer;

II 'anggaw ngah'h koele (B) [ngalt'ah

koelaw (5)] ; 'anggaw ngiloq'i (B) ; 'anggaw

same (B), [samaw (£)], (më)'mbeli; 'anggaw

tambt'q (B) [tambi'aq (S)] 'anaq; soorten

van leviraatshuwelijk.

'anggt'l I nganggtt, rijgen, aanrijgen

bijv. dekriet op de latjes;

II 'anggt't 'anggi't, bij beetjes, (kleine

hoeveelheden) van een' meegenomen leef-

tocht eten.

'anggoe; nganggoe, gebruiken, aan-

hebben, aantrekken, aandoen van kleederen,

versierselen etc. ; penganggoe, wat gebruikt

wordt inz. aan het lichaam als kleeding,

versierselen.

'anggo'ah (S) e. s.v. vogelnet.

'anggong; I 'anggong 'anggong (#),

hooge rustbank van bamboe vervaardigd,

welke in enkele doeson's in het midden

van het dorpsplein (laman) aangetroffen

worden

;

II 'anggong 'anggong, bank op schraag-

vormige poolen, ook langwerpige vierkante

bank aan den achterkant van de luchlkist

van den blaasbalg.

'anggoq (B), 'anggo'aq (5); ngaoggoq

(B), nganggo'aq (5), knikken met het hoofd

van slaap of ouderdom; ook als teeken van

toestemming.

'angor; wijn.

'angï'n; wind, lucht, luchtsgesteldheid,

lucht van iets, winden in het lichaam

;

'angm djaq di goenong of djaq di mate (B),

[malaw (5)], 'agri 'ido'p, oosten wind; 'angt'n

djaq di Ka'or (Ka'or = Kauer, eene der

afdeelingen van de Residentie Bengkoelen)

;

Zuiden wind ; 'angm djaq di la'ot of djaq di

mate (B), [mataw (5)] 'agri mati, Westen

wind; 'angtn poeü'ng beli(j)'ong; (ook be-

poesaor), wervelwind.

'angtt, branderig van eene lucht bijv.

van brandend haar, en van al wat aan-

gebrand is.

' a n g k a'a n ; spoel bij het maken van

vezeltouw (poelas).

'a n g k a n ; ngangkan, erkennen als het

zijne; adopteeren, aannemen in eene familie-

betrekking; als 'anaq 'angkan, pleegkind,

bapaq 'angkan, adoptief vader enz.

'a n g k a t ; ngangkat, I optillen, opbeuren,

verheffen tot, aannemen tot;

II ten tijde van;

III 'angkat beloe; opgezwollen van het

vleesch door toebrengen van slagen, striemen

;

IV 'angkat soembaran, iepiand uitdagen

tot vechten.

'a n g k aw
;
(in de spreektaal niet gebezigd)

gij, gijlieden.

'a n g k i t ; ngangktt, weghalen, wegnemen

of afnemen van iets, dat men tijdelijk uit-

gezet of ergens op gezet heeft; bijv. een'

pot van het vuur, te drogen gehangen goed

enz.; 'angkitan; productie inz. van rijst-
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velden; pengangk»tan djemoor; circa 3 uur

in den namiddag (de tijd namelijk, dat de

te drogen gelegde padi wordt binnen-

gehaald).

'angkop; tangetje, knijpertje om den

baard en knevelharen uit te trekken.

'angkot; I ngangkot, opnemen en weg-

dragen ; transporteeren

;

II 'angkot 'angkot e. s. v. wesp, welke

natie aarde opneemt en wegdraagt, waar-

mede zij haar nest maakt.

'angos; geschroeid, verzengd, gebrand.

'angsane (B), 'angsanaw (5), e. s. v.

boom, die prachtig meubelhout levert.

'angse (B), 'angsaw (S); gans,

'angsor; ngangsor, bij kleine beetjes

voortrukken; langzaam voorttreden, vor-

deren ; door afbetaling minder worden van

eene schuld; 'angsoran, wat in mindering

wordt betaald.

'ant'ng; I ngam'ng, stil op iels wachten,

dat men denkt te ontvangen ; stil luisteren

naar iets, dat men niet hooren mag;.

II ngamngka(n), oplossen van raadsels.

'anjam; nganjam, vlechten, klossen.

Patronen van vlechtwerk in biezen, rol tan

of bamboe zijn:

'anjaman bemate (B), [bemataw (S)] ;

'anjaman bene (B), [benaw (S)] ; 'anjaman

bëm'h (i?), [bënt'ah (S)], sidjat; 'anjaman

benth doewë (B), [bem'ah doewaw (5)]

;

'anjaman boeloh rëmok (B) ; 'anjaman da'on

'oebi; 'anjaman djari liU'pan; 'anjaman

mate (B), [mataw (S)], poenaj ; 'anjaman

ni(j)'oo;r sëtoendon ; 'anjaman sikoe këloe-

wang ; 'anjaman tandjaq'an ; 'anjaman langgë

koendoe (B).

'anjar; versch, niet oudbakken.

'a n j a t ; te'anjat [ook : toe(w)'anjat (S)]
;

tegen iets aangeloopen, tegen iets aange-

stooten, doordat men onverschillig loopt;

loopt zonder op iets te letten.

'anjio/r; sterk, vischachtig, traanachtig

van reuk of smaak.

'anjoq (B), 'anjo'aq (S); week, zacht

van kippendrek.

'anjot; met den stroom wegdrijven,

wegwaaien, afzwerven, van de richting

afwijken ; ook door wind en stroom op het

strand gedreven worden.

'anoe; een zekere N. N. ; een zeker

iets.

'antan; stamper van een rijstblok, van

een vijzel; ngantan o( ngantan 'antan, den

grond aanstampen.

'antanan; wellicht, misschien; 'anta-

nankoe, naar 't mij voorkomt, naar 't mij

toeschijnt.

'antar, I ngantarka(n), iemand ergens

heen begeleiden of brengen; geleiden, es-

corteeren.

II 'antaran (S); bruidschat zie: koele (B).

'antagraw (5) = (e)'ntao/raw, zie:

(ë)'ntao;rë (B).

'antat = 'antar; ngantatka(n) = ngan-

tarka(n).

'anttng; 'anting 'anttng, oorbel, oor-

hanger.

'antjak; horde van bamboe.

'antjal; I een weinig uitgetrokken van

iets, dat ergens in of om bevestigd is als

:

een kris uit de scheede;

II een weinig te voorschijn komen zooals

de van de »poe(w)'%r" als men den stengel

afsnijdt.

'antjam; = mangsod en ha rap.

'an tjap, I = ladjoe;

II djëmë (ë)ndi'q (B), [djëmaw (ë)'nd*'aq

(S)], boe(w)'antjapan, iemand die geen cent

waard is.

'a n t j a q ; ngantjaqka(n), laten zien, laten

bekijken.

'antjaw; dun, niet gebonden van pap

etc; slap van een aftreksel, koffie etc.
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'a n t j i ; 'antji 'antji'an, kieskeurig, over-

dreven, nauwgezet.

'antjing; sterk riekend; sterke lucht

zooals van een urinoir.

'antjor (5); vergruisd, verbrijzeld, ont-

bonden, opgelost, gesmolten.

'antoe; I spook, booze geest; 'antoe

di 'ajiq (B), [di 'ajt'aq (S)], booze geesten

die de wateren bewonen ; 'antoe di grimbe (Z?)

[di grimbaw (S)], boschgeesten ; ngantoe;

als spook rondwaren, ronddolen;

II 'antoe bagra, lichtgevende kever.

'a'oe; ja als bevestiging; het is zoo.

Vom I e. s. v. tijgerkat.

Il klank nabootsend woord voor het klagend

brullen van een' tijger; nga'om, klagend brul-

len; ook brommen, grommen van een' tijger.

'a'or; 'a'or lanh'ng, e. s. v. vogel, wiens

geluid onheilspellend is.

'a'ogr I zie: boeloh (/?);

II 'a'ogr demam, een bamboestoel, die

niet tot ontwikkeling komt.

'a'os; dorst.

'apaj; luier van oud, versleten goed.

'apak; muf, duf, vunzig.

'apakan, ook papakan; de door de

»boeboek" (zie dit woord) aangetaste padi

in de rijstschuur; padi, welke door broeiing,

tengevolge van te hooge opstapeling in de

rijstschuur, minder geurig is en welks

korrel spoedig rot wordt.

'apam; e. s. v. gebak.

'ape (B), 'apaw (5); wat? welk?;

toe'ape (B), toe(w)'apaw (S) = 'ape (B),

'apaw (S); bëgrapë (B), bëgrapaw (S),

hoeveel ; ngapë (B), ngapaw (S), waarom

;

'apë (B) ['apaw(S)],lagi; hoeveel te meer,

hoeveel te minder.

'api; vuur, aangestoken licht.

'api(j)'on; opium.

'aptr; slepen over den grond, slepen

van een kain.

'a p i t ;
geklemd, opgesloten tusschen twee

personen of voorwerpen ; 'api't, doewaj/re

[B), doewagraw (S), deurpost; 'apttan

tangan, eene pers om uit de »sëmpëlah

ni(j)'o#r" (zie «sempëlah") olie te persen;

'api't tenonan, de boom van het weefge-

touw, waarop het afgewerkt gedeelte wordt

gewoeld; be'apj't [ook boe(w)'ap«t (S)],

dicht bij elkander opgesloten ; ngaptt,

klemmen, opsluiten; pëngaptt, klem.

'apong; wat op het water drijft en

zonder leven is ; ngapong, zich als zoo iets

voordoen
;

pi(j)'apong, dobber.

'apos; weggevaagd, uitgewischt, ver-

dwenen, weggezonken bijv. van iets in de

modder; ngaposka(n), uitwisschen.

'ara; zie: 'iroe.

'a</rah; ngagrah, afdammen van eene

rivierspruit voor de vischvangst ; 'agrahan,

zulk eene afdamming.

'arak, het naar behooren onthalen van

gasten d. i. met een maal, waarbij eene

kip geslacht wordt en den aanzittenden

gebak wordt gepresenteerd.

'aram; I = kamah ; II de haren, waar-

mede een kind ter wereld komt ; nestharen.

'agram; gew. 'agram temagram, overal

betrokken van de lucht bij maanlicht.

'arang; 'arang 'arang, gezegd van eene

maand, welke evenveel droge als regen-

dagen telt.

'agrang; kool, houtskool.

'arap; hopen, verwachten, vertrouwen,

bouwen op.

'araq; statige optocht; ngaraq, iets of

iemand in statigen optocht dragen, vervoeren.

'agraw; gew. 'agraw (ë)'ndegrom,

gezegd van boomen, welke een grooten

kruin hebben.

'arë (B) = mare (B).

'agri; I dag, weder; agri boelan, datum,

de zooveelste dag der maand ; 'agri : 'iboe

;
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bapë; de gunstige dagen, *agri: 'oelat ; bangkaj,

de ongunstige dagen voor werkzaamheden

aan de rijstvelden, als uitzaaien, planten enz.

'agri pedjere (B), 'a<jri na'as, ongelukkige

dagen van een maand als: de 6e
, 8e

, 16e
, 18 e

,

26 e en 28°; 'agri samban (B) nl. : 'agri ka'm

basah keuring di pinggang; 'agri getapan

;

'agri 'api; 'agri balon; 'agri radjë radjë,

de goede en slechte dagen voor het weven ;

'agri tawaor; 40° dag na de bevalling; s'agri,

één dag, op zekeren dag; s'agri 'agri (/?),

soe(w)agri'agri (5), dag en dag, dagelijks;

sagri sëmalam, één etmaal; s'a</rini (s'a-

gri'ini) heden, deze dag, van daag ; sesao/ri,

elke dag, dagelijks; sagri doe(w)ë (B),

[doe(w)'aw (S)] t een dag of twee.

De verdeeling van het etmaal is als

volgt:

mëlengkang padjar (B), padjar tëbit of

metoe padjar (S) ; circa 5y4

u
in den morgen

;

tërdjon 'ajam; tegen 5y2

u
'n den morgen;

mate 'agri toemboh (B), mataw 'agri

toembo'ah (S) ; ook: mate 'agri (B), [mataw'

'agri (S)], njëo/raj, tusschen 6 en 6y2

u

's morgens

;

pagi'an pandaq, circa 7
U

's morgens

;

pagi'an pandjang, tusschen 7y2
u en 9U

's morgens

;

sëpënjoerom gelang, circa 10u
in den

morgen

;

ngarap këtëngah 'agri, circa ll
u inden

voormiddag;

tengah 'agri, 12u
in den middag;

lingsir tëngah 'agri (in het (S) ook

:

tëkiiïp tëngah 'agri); circa l
u

in den na-

middag
;

ngarap këtëngah toeo/ron, tusschen iy2
u

en 2U in den namiddag;

tëngah toeo/ron, circa V/2

a
in den na-

middag
;

pëngangk»tan djëmoo/r, circa 3
U

. in den

namiddag

;

penanakan boenting, tusschen 5 U en 3y2

u

in den namiddag

;

penanakan 'agong, tusschen 4
U en 4*/

2

u

in den namiddag;

sëdjoendjang bëtong (B), [manjan (S)],

tusschen 5U en 5 2

/2
u in den namiddag;

pëngangkütan këbaw (B), pënjangkaran

këbaw (5), circa 5y2
u

in den namiddag;

'ajam, na'ï'q (/?), [naYaq (5)] [ook: maso'aq

sëndjaw (5)], iets na 6U in den namiddag;

pënjilapan (B), [pëmao/raq'an (S)], damao/r,

tusschen 6y2

u en 7
U

in den avond;

pemakanan pëlang circa 7
U in den avond;

sëkelap boedaq, circa 8
U

's avonds;

sekelap toe(w)'e (B), [loe(w)'aw (S)],

tusschen 9U en 10u
's avonds;

ngarap këtëngah malam, circa ll u

's avonds;

tëngah malam, middernacht;

lingstr (ook: limpas) tëngah malam, circa

l
u

in den nacht;

'ajam bëkoekoq (B) [bëkoeko'aq (S)],

sëkali, eerste hanengekraai ; circa 2U
in

den nacht;

'ajam bëkoekoq doe(w)ë kali (#), 'ajam

bëkoeko'aq (ë)'ndërasi (5), tweede hanenge-

kraai, tusschen 3
U
en 4U in den morgen;

'ajam bëkoekoq (B), [bëkoeko'aq (S)]

rami, derde hanengekraai tegen 4y2

u
in

den morgen;

'awagr 'awao/r padjar (ook: 'awat'awat

padjar (5);) circa 4y2
u

in den morgen;

njantaq daj [ook : 'aboe 'aboe'ah si(j)'ang

(5)]; circa 5 J

/4
U

in den morgen; vergelijk

mëlengkang padjar (5).

II 'agri 'agri, de liezen, de onderbuik.

'artng I, gekruld of getand versiersel

van een kris;

II ngartngi, omzichtig te werk gaan bij

het achterhalen van gestolen ef geheelde

goederen.

'arts; bruin vezeltouw geregen door
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de mazen van een vogelnet of van een

stelnet.

'art san; oever.

'aorom; spinazie; soorten zijn : 'aorom :

ni(j)'ogr; poejoh (B), poejo'ah (5); sigaj;

tangkol.

'ajroman (B), oroman (5), stroo met

de aren er aan ; afgesneden aar, als er de

zaadkorrels uit zijn.

'arong I, door ziekte geplaagd (?)

II loe(w)'ape 'arong loeke djëme 'itoe (2?);

wat voor wond heeft die man.

III toe(w)'apë mengarong kabah (B);

wat scheelt u; wat duivel kwelt u, (J).

IV 'arong kalong (5) ; baard,

'aros; stroom, drift van het water,

'asah; ngasab, slijpen, wetten, aanzetten,

fijnwrijven op een* steen; 'asahan, slijpsteen,

wetsteen, wrijfsteen.

'asal; oorsprong, afkomst, oorspron-

kelijk, afkomstig.

'asam; zuur ; 'asam djawe (B), [djawaw

(S)], tamarinde.

'asap; rook, walm, damp, stoom.

'asat; slinken van vleesch of groenten

door koken ; dalen van het water ; 'asat poetos

keormg (ook: 'asat tinüng), volkomen eb.

'asë (B), 'asaw (S); gevoel.

'astng; afzonderlijk, afgezonderd, vreemd;

'asmg roepe (B), [roepaw (S)], onderscheid,

verschil.

'asoh (B), ngasoh, oppassen, verzorgen

van een klein kind ; ook = pali(j)'arë (B).

'a s o n g ; ngasong, iemand heimelijk tegen

een ander ophitsen, achterklappen, kwaad-

stoken.

'atah; padikorrels in »lëmang" (zie dit

woord).

'ataj; voortdrijven, wegjagen van klein

hoornvee, pluimgedierte.

'atap; dak, dakbedekking, soorten van

dakbedekking zijn: 'atap: gëloempaj; gën-

ttng; 'idjoq (J9), 'idjo'aq (5); kenintng;

lalang; pangkol; poe(w)'aor; rembi; sëor-

dang; sirap; bë'atap (bëgfr'atap), [ook:

boe(w)'atap (5)], van een dak voorzien.

Naar den vorm onderscheidt men:

'atap: lipat; oendjoor; pëori'oq (B), pë-

griVaq (5); sëroedong.

'atar; 'atar 'atar, een loods met klap-

perbladeren gedekt op het plein van de

doeson opgericht, waaronder bij kleine

festiviteiten wordt gedanst.

'at as; boven, bovenkant.

'a t aw ; of.

'ati; hart, binnenste, gemoed, innerlijk,

merg; 'ati *ajïq(Z?), 'ajt'aq(S); e. s.v. plomp;

'ali 'angat, driftig; 'ati 'aori(j)'an, wispel-

turig, ook : kregelig, licht geraakt, oploopend;

'ati bësaq, trotsch, uit de hoogte; 'ati djalan,

het midden van den weg ; 'ati këkëbaw'an,

driftig ; 'ati tangan, palm van de hand

;

së'ati [ook: soe(w)'ati (S)], eensgezind.

'atjaw; 'atjaw'an, hetgeen bewerkt moet

worden van materialen voor huisbouw etc.

'atjong; 'atjong 'atjong, e. s. v. varken-

verschrikker, nl kleine scherp aangepunte

bamboes, schuin of gebogen in den grond

gestoken, waarop oude kains oi peperhuisjes

van bamboebladeren of omhulsels van

bamboe worden gedaan.

'ator; geregeld, naar orde; ngator,

regelen, ordenen ; boe(w)'ator, in geregelde

orde; 'atoran, regeling, orde.

'aw = 'a'oe.

'awaj; eventjes aanraken met den top

van den wijsvinger.

'awan = 'aban.

'awang; 'awang 'awang, firmament;

'awangan; luikje of klein venster om licht

door te laten.

'awaq; I lichaam; II een woord, dat

vaak voor het pers. voornaamwoord van

den l en pers. enkelv. in de plaats komt.
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'awas; scherpziend, oplettend, voor-

zichtig.

'awat: op iemand wachten, iemand

afwachten.

babaj; traag, lui.

babaq; gescheurd van vischnelten.

babar; uitgespreid, uitgerold; los of

opengerold van opgerolde dingen ; (më)'m-

babar, uitspreiden, oprollen.

ba bat = pëtjot.

babi; I babi 'alë (B), ['alaw (S)], tapir.

II babi (ë)'ndjermon (B), poging tot

verkrachting; (de beteekenis van (ë)'ndjer-

mon wist men mij niet op te geven).

babtt; (më)'mbabit, knijpen met duim

en wijsvinger.

babot = tjabot.

babor; zie simbor.

bada (ook: badah); plaats, plek, oord,

verblijfplaats.

bada bonh minjaq (B); wierookbrander van

»kajoe tjendanë" (zie die woorden), bij

offerfeesten gebruikt om daarin »bonh" (zie

dat woord), olie en water te doen (B);

bada pënëmpatan, bada përantoe'an, begraaf-

plaats; bada oreoradoe, rustplaats; bada

tidoq (/?), [tido'aq (5)], slaapplaats.

badaj I = moegal.

Il hevige storm.

badan; lichaam, ook: zool van een

sandaal; badan loekoe, ploegstaart; badan

përoembaj, houten dwarsstuk bij de eg.

badang; pootgat, waarin men onder

het beplanten van de ladang verzuimd heeft

de zaadpadi te strooien.

badaq; rhinoceros.

bad as; steile bergwand, rotswand.

badt'q (/?), badï'aq (S); kapmes.

badjang; foetus; ook als scheldwoord

gebezigd.

badje (B), badjaw (S); staal.

badji; wig, keg.

ba dj ik; I e. s. v. gebak.

II, verborgen, verscholen,

badjt'q (B), kakang (S); woord, waar-

mede de vrouw van den jongeren broeder

de vrouw van den ouderen broeder aan-

spreekt.

b a d j o e ; kleedingsluk voor het bovenlijf;

soorten zijn: badjoe bëlah boelo'ah (5);

badjoe bëlah dadë (B), [dadaw (S)], baadje,

dat van voren open is; badjoe boelang;

badjoe dajë (B). [dajaw (5)] ; badjoe ginggang

;

badjoe ka'os, gebreid borstrok; badjoe ke-

midjah, hemd ; badjoe kisam ; badjoe koe-

rong ; nauw aansluitende buis met mouwen

en eene opening waar juist het hoofd door

kan; badjoe koetong, baadje met korte

mouwen; badjoe Iakan, een lakensche jas

;

badjoe lidje (#); badjoe permis; badjoe

poe(w)'a#r masaq ; badjoe pokoq (B), [poko'aq

(S)] ; baadje met korte mouwen ; badjoe

sangkawriman (S); badjoe sënU'ng ; badjoe

sëtërtp, costuumjas van marga- en passar-

hoofden ; badjoe sitm ; badjoe soerom; badjoe

lërbang ; badjoe tërikë (B), [tërikaw (5)]

;

tericot; badjoe tjtt, sits.

badok; (më)'mbadok, slaan.

badong; gouden of zilveren buikplaat

aan een' gordel bevestigd.

badoq (B) = pëntoq (B).

bad o gr; onnatuurlijk naar beneden gebo-

gen van de horens van een' mannetjes-buffel.

bagaj; soort, aard, gelijke.

bagaq (S) * banjaq.

bagi; (minder in gebruik) = agt'h (B) ;

bagi (ë)mpat sebagi; V4 .

baginde (B), een aanspraakswoord.
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baham (B), ba'am (S); (më)'mbaham

(B), (mëymba'am (S), kauwen met gesloten

mond van droge en poedervormige zelfstan-

digheden, die er anders uit zouden vliegen.

bahan (B), ba'an (S); plank, waarop

het lijk grafwaarts wordt gedragen.

ba'ing = bintjtl.

b a ' iq (B), ba't'aq (S) ; goed, wel ; (me)'m-

ba'tq'i ot (më/mba7qka(n) (B), [(më)'m-

baVaq'i of (me)'mbaVaqka(n) (S), aaD iets

verbeteringen aanbrengen; ba'tqlah (2?),

ba'ï'aqlah (S), het ware goed, bet zoude

goed zijn.

ba'igr; (raë)'mba'«#r of ma'tor (wat

meer in gebruik is), betalen, voldoen

;

(më)*mba
,
igir (of ma'i'gr) sangi, zijne gelofte

tegenover de goden en geesten vervullen.

ba't's; e. s. v. groote niboengpalm.

baj; moeder, moederdier; baj 'ajam;

kloek; baj batoe; een steen, waarop met

een* kleinen steen »'anaqbatoe" ingrediënten

worden fijn gestampt of gewreven ; baj

këltng, groote toon ; baj malaw, shellak ; baj

tangan, duim; përbaj'an (ook: peorbaj'an),

broedsel,

bajan; I e. s. v. groote parkiet.

II bajan 'ati ; verbod tot spreken, dal

tusschen oudere broeder en de echtgenoote

van zijn jongeren broeder beslaat.

bajang, I bajang bangkil = peloq'an.

II lebajang; blootgekomen van de tand-

zeuuw bij het vijlen der tanden.

baj at = roenot.

baje (B), bajaw (S); gevaar, nood.

b a j o r ; e. s. v. boom met zeer groote

bladeren en deugdzaam timmerhout ; soorten

zijn: bajor: 'itam; lang; mëloekot; poU'h

(B), poti'ah (S).

bak; klank van een dof, klappend geluid.

ba kal; spoor van beesten; vore van

karren (?)

ba kam = grcnong.

bakat; lidteeken, pokdalig, geschonden

van het gelaat.

bakaw, rhizophore.

bake (/?), bakaw (S); groote korf of

draagmand ; ook inhoudsmaat voor padi

;

bakë (B), bakaw (S) pënjapan, groote korf

of mand voorzien van een deksel, die beier

en netter is afgewerkt, waarin preciosa's

en de fijn afgewerkte kleedingstukken ge-

borgen worden.

bakï'^r; schouder.

ba kol; rotanmand, korf, ondiep bakje;

bakol bëberasan of belerah, offermandje

van de »boeloh (B) [boelo'ah (S)]. (zieboeloh)

bëmban" vervaardigd bevallende bet navol-

gende offergereedschap : eene kom van ver-

glaasd aardewerk — tjoebtq (B), tjoebt'aq

(S) — , een mesje— wali — , een ringetje—
tjintjtn — van plat geslagen zilverdraad,

een toebereide sirihpruim ; bakol damagr

pasang, een klein mandje van »boeloh (B)

[boelo'ah (5)] bëmban", om daarin de tot

verlichting dienende damar te bewaren;

bakol kerboq (B), [kerbo'aq (S)] [ook

:

kegrboq (B)], rond mandje van «boeloh (B)

boelo'ah (S), bëmban", waarin tijdens het

beplanten van de droge velden de zaadpadi

wordt gedaan ; bakol noetoq (B), [noeto'aq

(S)], bakvormige rottanmand; bakol pëna-

ko'aq pantjogr 'ipon (S), ronde rottan mand

om daarmede »'ipon" — e. s. v. kleine

riviervisch — te scheppen ; bakol ramo'an

goelaj, mandje van rottan om daarin ingre-

diënten als: Spaansche peper, curcuma,

kemiri, enz. te bewaren.

b a 1 a h ; bebalah, tegen iets in te brengen

hebben ; redetwisten.

balaj; gebouw voor het lijdelijk huis-

vesten van vreemdelingen ; overdekte en

gesloten loods bij huwelijksfeesten enz.

;

balaj bëtare (B) I graf; 't woord komt

alleen in »redjongV* (zie dit woord) voor;



16 MIDDEN MALEISCHE WOORDENLIJST.

II land, waar de zielen der afgestorvenen,

die in zonde zijn heengegaan, drie jaren

moeten verblijven ; di balajka(n), het brengen

van het lijk onmiddelijk na het afsterven

naar de »balaj" of naar het wachthuis van

de doeson, wanneer in die doeson geen

»balaj" wordt aangetroffen.

ba lam, I boom, die de »gëtah ha lam"

levert; soorten daarvan zijn:

balam : bëringtn ; boengë (B) [boengaw (S)]

landjong; de^ri(j)'an; përtjë (B), pertjaw

(5) — de guttapercha — ; simpaj ; soedoe;

tanggaj ; II de perkoetoet (wilde duif).

ba las; (më)'mbalas (ook : bëhalas), ver-

gelden, teruggeven, doen beantwoorden,

beloonen; (nië)'mbalas djahal (2?) [dja'at(S)]

wreken, kwaad met kwaad vergelden; ba la-

san, antwoord, belooning.

balaw; groote lans.

balë (B), I balaw (S) = gadjah ; II

balaw (S) e s. v. ziekte door kwade geesten

veroorzaakt; balë (B) [balaw (S)] bësoem-

pahan, vloek op iemand rustende tengevolge

van het afleggen van valsche getuigenis;

III balë (B) [balaw (S)] boeroe, e. s. v.

vliegende vos; IV volgeling.

balik, I = bil/k II;

II tëbah'k, verkeerd, verdraaid, omge-

draaid, het onderste boven

;

III (më)'mbahk (B), voor den tweeden

keer wieden van een ladang.

bah'ng; de achterkant, de keerzijde,

de achterzijde; dibaltng, achter.

bah'q (B), I baW'aq (S), teruggaan,

terugkeeren, heengaan, naar huis gaan;

baltq sanë (B) [bah'aq sanaw (ö)] këma^ri,

eergisteren

;

II bëbaiïq (2?) naar de kooi terugvliegen

van duiven

;

III (më)'mbaiïq (B) [(më)'mbah'aq (5)]

këroegi(j)'an ; iets vergoeden

;

IV (më)'mbaiïq (B), [(më)'mbah'aq (S)]

balang ; aanleggen van een ladang op jonge

boschgronden — oorspronkelijk maagdelijk

woud — , dat men, na 't in cultuur te hebben

gebracht, + 5 jaren heeft laten braak

liggen; (më)'mbaliq (B), [(më)'mbah'aq (5)]

bëlikan, het beplanten van een »bëlikan",

(zie dit woord);

V bahq padoe (B) het niet doorgaan

van eene echtscheiding (/).

VI bah'aq (S) ; (më)'mbalt'aq (S), voor

den tweeden keer wieden van een sawah.

bal oh (B), balo'ah (<S), de houten ring

om een »rëbana" (zie dit woord).

baloj; gelijk op bij spelen; onbeslist

van een hanengevecht.

ba lok: balk.

ba Ion; de witte »kain", waarin het lijk

gewikkeld wordt.

b a 1 o n g ; dij van een mensch ; bout van

een dier.

balot, (më)'mbalot, omwinden, om-

zwachtelen, omwikkelen, met iets omgeven

;

balotan, windsel.

bamban [ook mamban (2?)] ; striem,

veroorzaakt door een slag met een dun

zwiepend voorwerp.

bambang; kapel.

b a m b a p , aangevallen inz. door tijgers.

bambtng = kakap.

bandam; I = bambap.

II tëbandam = pangsan.

bande (B), bandaw (S); goederen,

schatten ; bande lamë (B), bandaw lamaw

(S), erfgoederen.

b a n d t n g ; evenbeeld, weerga ; dat,

waarbij iets vergeleken wordt, ook wat

ter vergelijking naast of tegenover elkander

gesteld is.

band j ar; rij, gelid.

bandjaran (B), I plaats, waar de

»këlamë'an" (zie dit woord) in offerhuisjes

wordt bewaard;
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II leeken ; kenleeken ; 'anaq' itoe 'oedë

masoq bandjaran gadi's ; dat kind is reeds

een »gadis"; bandjaran 'o</rang 'agong;

kenteeken van rijkdom (/).

bangaj; gistend, goor, bedorven.

banga^r; rotte stank zooals van vuile

riolen en goten.

b a n g a t ; spoedig, onverwijld ; het woord

wordt zelden gebezigd.

bangaw; e. s. v. reiger.

bange (B), bangaw (S); dom, onnoozel.

bangka; e. s. v. boom met hard hout.

bangkah; pinangnoot; bangkah poetaj,

oude droge pinangnoot.

bang ka ban, jukbeen.

bangkaj = boentang, welk woord meer

in gebruik is.

bangkang; ledig, waar niets in is ; ook

van een jong meisje, dat geen maagd meer is.

bangka^rong; de tuinhagedis.

bangkas; effen geel of bruin en wit

van de vederen van een' vecbthaan.

bangkaw, kleine gladde en dunne

zilveren oorring, dien men na de mutilatie

in het oorgat steekt.

bangktl I = tjangkë (B);

II = tjagrot.

bangkt'ng; zie kegrbaj.

bangkoo;r (B), bangkong (5) = poekol

;

pëmangko^r (B), pemangkong (S) = pe-

moekol.

banglaj; e. s. v. plant, welks wortel

als specerij en geneesmiddel wordt ge-

bruikt.

bangli, de lange tanden van een

dwerghert.

bangon I, opslaan, zich oprichten,

overeind gaan staan
;

postuur, gestalte,

bouworde; (më)'mbangonka(n), doen op-

staan, wekken, doen verrijzen; (më)'m-

bangonka(n) këlenU't, onanie plegen van

meisjes.

VEIUI. BAT. GEN. LUI.

II bloedgeld, bloedprijs; bangon toeng-

goe(w)'an of ganti toenggoe(w)'an, eene

boete die de schuldige moet betalen wanneer

hij den bijslaap uitoefent met iemands

verloofde of echtgenoote.

bangsat = mesëktn.

bangsë {B), bangsaw (S), geslacht,

stam, soort, qualiteit ; sebangsë (B), sëbang-

saw (5), van hetzelfde geslacht, van dezelfde

soort, van dezelfde qualiteit.

bangsi; e. s. v. dwarsfluit of flageolet

van bamboe.

bam'ng; landschildpad; soorten zijn:

banmg: bësaq, 'itam.

hanig r; uitwas aan den stam van

sommige boomen.

b a n j a q (B), bagaq (S) ; veel, hoeveelheid,

menigte; vele malen, zeer; banjaq di 'ape(i?)

['apaw (5)], hoe veel.

ban ja w {B); bebanjaw = be baj e (B).

b a n t a h ; woordentwist ; bebantah, twis-

ten ; bantahan, twistziek, wedersprekend

;

ook: twist.

banlaj; vleesch van geslachte dieren;

(me)
,

mbantaj, slachten; bantaj Ajémogr; in

de zon gedroogd vleesch.

b a n t a 1 ; kussen ; ban lal soemboe, dwars-

legger bij karren, tegen welks onderkant

het ijzer is bevestigd, welks einden de

assen vormen.

ban tas (B), tjirt'aq (S): een weinig

gescheurd.

banting; (më)'mbanUng, smijtend,

slaan, neersmakken.

bantjang; I bantjangan, gemeenzaam

gesprek, kout ; II speech, toespraak.

ba n t j i ; I dissel
;
(më)'mbantji ramo'an,

bewerken van materialen voor huisbouw

enz. met den dissel ; II schoon, zuiver, rein,

zindelijk; III (më)'mbantji = terang.

ban tj o#r = tjelap.

bantjot = babot.

2
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banton; (më)'mbanton, met geweld

uitrukken bijv. een boom met wortel en al.

ban tong; zonder veeren van pluini-

gedierte.

ban tot; mislukt, niet geslaagd, achter

gebleven; neergeslagen van deeg; ook im-

potens.

ba'oran (5); de twee rottanlatten bij

de »'anggo'ah" (S) (zie dit woord).

bapang = bapaq.

bapaq; vader; bapaq 'angkan (ook:

'angkat), aangenomen vader, pleegvader:

bapaq tigri, stiefvader.

bape (B), bapaw (S) = bapaq.

b a q 'a 1 e (ƒ?), baq 'alaw (S) ; gevaar, nood

bao;rah, ontstoken, kwaadaardige bloed-

zweer; bao/rah ta^rap, zeer groote bloed-

zweer.

baraj = boebor.

barang (ook: bao/rang); I goed, goe-

deren, ding, waren ; barang kësit, geheelde

goederen ; II barangkali, misschien, wel-

licht, mogelijk ; III barang sape (B), barang

sapaw (S) [ook : barang si(j)'ape (B)

si(j)'apaw (£)], al wie, ieder die, zooiemand

;

barang sikoq (B), siko'aq (5); [soü'q (B),

soU'aq (S)], het een of ander; barang

s'oorang, de een of ander, iemand ; IV

barangan (ook : bao/rangan), e. s. v. wilde

kastanje met eetbare vruchten.

barat I (S); west, het westen; baral

dajaw (S), zuidwest ; baral la'ot, noordwest

;

die woorden zijn alleen in de strandslreken

bekend; II barat: dengoq(Z?); (ë)'mboewe

(B) e. s. v. rijstdiefje,

bare; zie toelaq.

ba o; re (B), bao/raw (S); gloeiende sintels,

gloeiende kool.

barë'an (B), baraw'an (S) ; buffelkraal.

ba ri; zie boerang.

hagrih (B), bao/rt'ah (S) = 'alang en

moeslahtl.

bartng (5) = sapë (B); het woord

w >rdt in de spreektaal zelden gebezigd.

bar i's; rij, reeks, streep; bartsan, gew.

pëmatang bartsan, de barisankelen.

ba</ro(w)'an; zie: naw.

ba o/roe; de waroe; e. s. v. boom, van

welks bast touw wordt gemaakt.

ba rot; versleten kain.

bas ah; nat, vochtig; basahan (of: kaïn

basaban) badkleed.

basaw; peper en zout kleur.

base (B), basaw (S); taal, spraak;

bebasë (/?), bëbasaw (5), welgemanierd,

beleefd.

basi; basi basi (ook: beha si) : gistend,

goor.

basi(j)'an = biQ^ase (B).

basing; wat ook, welk ook.

basoe = basoh.

basoh (B), baso'ah (S); I (më)'mbasoh

(B), (më)'mbaso
,

ab (S), wasschen ; pem-

basoh (B), [pëmbaso'ah (5)], langan, vinger-

glas, vingerkom ; II basoh (B) [baso'ah (5)],

langan, eene ceremonie, waaraan het kind

op 6—7 jarigen leeftijd dan wel bij de

besnijdenis wordt onderworpen.

ba song; I e. s. v. boom, van welks bast

eene soort van draagkorf [këmpi'q (B),

keptk (S)] wordt vervaardigd; II het met

doek omwoeld boveneinde van den steel

van de »beli(j)'ong" (zie dit woord).

ba tan; I het of de aanstaande, wat

bestemd is om te worden ; II zullen, zal,

tot vorming van den futurum.

b a t a n g ; stam, stok, steel ; ook als

hulptelwoord bij het optellen van voor-

werpen van dien vorm; sëbatang roekoq

(B) roeko'aq (S), tijdsbepaling nl. de tijd,

die noodig is om een stroocigaretje op te

rooken ; sëbatang djalan, een weg ; sëbalang

toeboh (B) toebo'ah (S), een persoon ; batang

'agri; rivier; batang 'idong; zoowel derug van
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den neus als het neuskraakbeen ; balang

kajoe, boomslam ; balang li(j)'a^r, de hals ;

batang tjinq'an (B), e. s. v. slingerplant.

batangan = badan.

bataq = bawë(i?); (më)'mbalaq koelat

tjilake (B), eene uitdrukking door een jong

meisje gebezigd om te kennen te geven

dat ze in gezegende omstandigheden ver-

keert.

bate (B), batavv (S), I gebakken steen

;

II één »'ibat doedol" (zie die woorden).

ba tin; gehuwde man; balin merande

(B), merandaw (S), weduwnaar; halm moede

(B), moedaw (S), jonggehuwd man ; ba tin

panggong, pas gehuwd persoon ; naam aan een

jonggehuwd man toegekend voordat de

echtelijke gemeenschap heeft plaats gehad.

batje (B), batjaw(S); (me)'mbatjë (B).

(më)'mbatjaw (S) ; lezen, opzeggen van

gebeden [gew. (më)'mbatjë doeq'e (B),

(me)'mbatjaw doeq'aw (S)].

ba toe; I steen, erts; soorten zijn:

batoe : berandaj ; bekras ; boe(w)'ih (B),

boe(w)Val) (5) , puimsteen ; genam
;

gi(j)'aw; 'idjaw; 'itam ; kangkong; kagran-

gan ; kasap; koening; lëboq (B), lëbo'aq (S),

fijn grind ; li(j)'ot ; napal ; polih (B), poli'ah

(S) ; sabal, grof grind ; soegi ; batoe 'asahan,

slijpsteen; batoe djagring, de steenen, die

als zinkers bij een schakelnet dienen ; de

steenen, die als gewicht dienen om een

vogelnet te laten vallen ; batoe 'api (B),

pënëkil (S), vuursleen ; II — kantin ; ba-

toenjë, vergezeld van.

b a t og r (B)
; (më)'mbato</r= gawi(j)'an.

bawah; onder, beneden, onderkant,

ondereinde; di bawah, onder, ondergeschikt,

aan den voet van.

bawang; ui, look; soorten zijn: bawang:

'abang, sjalolten
; potth (B), poti'ah (S),

knoflook ; lidi.

bawaq; huid, vel.

bawë (B), bawaw (5); (me)'mbawë (B),

(mëymbawaw (S), brengen, meenemen, bij

zich hebben, meedragen ;
(me)'mbawë (ƒ?)

[(më)'mhawaw (5)], boelan, menstrueeren.

ba(w)or; zie: tjampor.

bë (B), I baw (S), waarmede jonge

meisjes, jongelingen aanspreken ; II voor-

voegsel lot vorming van toeslandswoorden

en van verzamelende telwoorden ; III 2e jaar

van de Bësëmahsche 8-jarige tijdrekening.

bëbabi, dwarshout aan voor en achter-

einde van èene kar tot afsluiting van den

bodem; bëbabi pir, klampje tot verbinding

van as en veer van een «pëlangkin" (zie

dit woord).

bëbajë (B), bëbajaw [S), brak; van

toespijzen flauw door gebrek aan zout.

bëbal; dom, onbevattelijk.

bebalaj (B), bawbalaj (S); bank van

bamboe of van planken, om daarop te slapen.

bëbalang; hermaphrodiet.

bëbal i'an; een »pantjang" (zie dit

woord) van bamboe, geplaatst in het midden

van het terrein, dat men voor het aan-

leggen van zijn ladang gekozen heeft; de

bamboeslaak ter lengte van ± 1,25 M.

is in vieren gespleten, waarlusschen in

den vorm van een kruis twee stukken hout

zijn geklemd.

bëban; mansvracht.

bëbaq; hulplelwoord bij het optellen

van stukjes »gambi#r" (zie dit woord).

bëbagrri; kapel, uil.

bëbari(j)'an ; zie padi.

b ë b a s a n I, doornachlige en stekelachtige

slingerplant, welks bladeren lol dakbedek-

king worden gebezigd : II, de bladeren

van de rolansoorlen »'oewi gambigrr; 'oewi

gëtah", tot dakbedekking gebezigd.

bëbal, I windsel; II buikband ; soorten

zijn: bëbat: lantong; li(j)'ong (niet meer in

gebruik) ; tjita.
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b e b a t a n g ; e. s. v. geneeskrachtig kruid.

bebatoe; een bedrag ad f6.—, dat de

dader bij het toebrengen van kwetsuren

aan den gewonde moet betalen om de kosten

van verpleging van den doekoen te kunnen

bestrijden.

bëbëh'q (B), bëbëlt'aq (S); e. s. v.

lichtgevende kever.

beboekoe, e. s v. hout.

bëboelang (B); een van de attributen

bij de oorlogskleeding.

bëboelangan; eelt, eksteroog.

bëboeli; e. s. v. raderdier.

bëdaq; I = borth (B); II bëbëdaq.

het lichaam inwrijven, insmeeren met iets

welriekends.

bed tl; vuurwapen, schietgeweer ; laras

bëdtl, loop
;
pëmantoq (B), pëmanto'aq (S),

bedtl, haan; pënesaq (ook pëlënat) bëdtl,

laadstok; perajthan (B), [përajt'ah'an (S)]

bedtl, trekker; pëtoenangbëdil; vizierkorrel;

pokang (ook poenggong) bëdtl, kolf; soemboe

bëdtl, schoorsteen; tali bëdtl, geweerriem;

bëbedtl, proppenschieter.

bedong; e. s. v. steekwapen.

bedot; (ë)*mbëd0t, met zeer veel geweld

ontnemen, afnemen, rooven.

b ë g aw ; bëbëgaw (of njërangkaq bëgaw)

samentrekken van de huid door koude, te

berge rijzen van de haren.

bëkataq; kikvorsch; soorten; bëkataq:

kangkong, padde; koe#roh (B), koeoro'ah

(S); li(j)'ot; minjaq; e. s. v. boomkikker;

pëo/raq; pë</raq poüh (B), pott'ah (S).

bëkë \B), bëkaw (S); grove zemelen;

(dëdaq-m).

bëktt; tëbëktt, omvallen van eene wo-

ning door aardbeving, door den wind,

doordat de stijlen zich loslaten.

bëkoe; gestold, gestremd.

bëlabar = gëlanggang.

b ë 1 a h ; spleet, kloof, gespleten, gekloofd

;

bëlahan, de helft ; bëlah doewë (B), [doewaw

(S)], in tweeen gespleten ; (nië)'mbelah,

splijten; (ë)'mbëlahan, de helft; sëbëlah,

de eene kant; sëbëlah dadë (B), fdadaw (S)],

ook bëlah dadë (B), [dadaw (S)], lengtemaat

nl. de afstand van het midden van de borst

lot aan den vingertop van den midden-

vinger van den uitgestrekten arm ; sëbëlah

sane (B) [Sanaw (S)], aan gindsche zijde.

bëlaj ; zie 'anaq.

bëlaja#r; mattenklep bevestigd aan

het achtereinde van het dak.

bëlakang; achterste gedeelte, achter-

zijde, achterkant, rug; bëlakang këltng,

[ook : koeraw këttng (S)] ; wreef van den

voet; bëlakang tangan ; rug van de hand.

bel a la j ; snuit van een' olifant, vaneen

mug, vlieg of vlinder.

bëlalang; sprinkhaan. Soorten zijn:

bëlalang: baloe; bëoroq (B), bë#ro'aq(S);

djanggot; gambto/r; këdjëbaj; këladi; ke-

moemoq (B), [këmoemo'aq (S)], 'idjang;

këmoemoq (B), [këmoemo^aq (S)], kë-

laboe; këndalaj; këloeraq; koenjtt; lanang;

pandoq [B), pando'aq (5); sëlëton ; lahi;

loegoq (B). toego'aq (S).

bëlambong; e. s. v. dobbelspel.

bëlanaq; e. s. v. zoutwa tervisch.

belande (B), bëlandaw (S), Hollandscb
;

bëbëlande (B), bëbëlandaw (5). zijn eigen

heer en meester zijn; geen hoofd over zich

hebben.

bëlandjë (B), bëlandjaw (S), I uitgaven,

kosten, geld voor de bestrijding der kosten

;

II lekkernijen, bestaande in soorten van

gebak, welke bij »bimbangV (zie dit woord)

door jongelingen aan hunne uitverkorenen

worden gepresenteerd; (më)'mbëlandje (B),

(më)'mbëlandjaw (S), die lekkernijen uit-

deden.

belang; bont, gevlekt van de huid van

dieren.



MIDDEN MALEISCHE WOORDENLIJST. 21

b elan ge (B), bëlangaw (S), van aarde

gebakken schotelvormige pot o. a. om toe-

spijzen te bereiden ; belangë (B) [bëlangaw

(5)] besi, ijzeren pan.

belanggaq; tëbëlanggaq, achterover-

gevallen.

bëlanti'q (B), belanti'aq (S), schiet-

geweer aan een toestel om wilde beesten

te dooden.

b ë 1 a p ; bëbëlap, opflikkeren van vuur (/).

bëlar = bëltt.

bëla^r = begtl.

belas; gebruikt om, achter de negen

eerste getallen geplaatst, de getallen van

elf tol negentien te vormen ; sëbëlas, doewë

(B) [doewaw (S)], belas enz.

bëlasar; (me)'mbëlasar, smalen, uit-

maken, doorhalen.

bëlatjoe; ongebleekt katoen.

bëlaw; zie: këljaw.

bëlë (B) bëlaw (S); [uitsluitend in

ontkennenden zin gebezigd]
;

(ë)'ndï'qde

fme/mbëlë (B), (ë)
J

ndidaw (më)'mbelaw

(S), er niet om geven.

b ë 1 i ; (më)'mbëli (ook : meli), koopen

;

bëli bëli(j)'an (zelden gebruikt), koop-

waren.

b ë 1 i d a n g ; e. s. v. scherpsnijdend gras.

bëU'h (B), bëlt'ah (S); wild, niet tani

of mak van dieren.

bëli(j)'aw; bëli(jVaw banjaq, waar-

mede schoonouders door schoonzoon wordt

aangesproken ; beli(j)'aw 'itoe, waarmede

de schoonzuster haar ouderen schoonbroeder

aanspreekt.

bëli(j)'ong; dissel, houweel.

b e 1 i k a n ; waaronder een op urwoud

aangelegde ladang verstaan word!, die voor

den tweeden keer wordt beplant; bëlikan

tinggal sëta'oD. een ladang op urwoud

aangelegd, welke men na den l en oogst

één jaar laat braak liggen.

b ë 1 i m b i n g ; e. s. v. boom met eetbare

saprijke vruchten; soorten zijn: bëlimbtng:

bësi ; mants ; masam ; toendjoq (B), toen-

djo'aq (5).

heling = kilangan.

belas; I de duivel ; II (B) ; (më)'mbëhs,

tieren, razen.

bëltt I tëbëltt, opengespalkt van de

oogen ; (më)'mbëht, de oogen strak op

iemand richten; II (S) kronkel, draai;

bëbëh't bëh't 'akal'ó = 'akal'ö mëlih't; zie

'akal; III bëbëltt bëiïl; draaien met de

oogen van iemand, die in toorn ontstoken

is; iemand toornig aankijken.

bëloe; bont en blauw van doorslagen

of striemen aangedane deelen van het

lichaam.

bëloebor; eene met »poe(w)'a^r" of

rottan bladeren of afgesneden padihalmen

afgeschoten en met »bëbasan" gedekte

ruimte onder of nabij de »'andjong", waarin

tijdens den rijstoogst het gesneden gewas

wordt opgeschuurd
;

(zie de woorden

:

poe(w)
J

%r, bëbasan en 'andjong).

bëloekagr (ook bëloekar) ; beloeka</r

moede [B), [mnedaw (S)], gezegd van een

ladang op urwoud aangelegd, waarop het

laaghout, kreupelhout zich onlwikkeld heeft,

nadat men het veld minstens drie jaren

heeft laten braak liggen ; heloekat/r pan daq

gezegd van een ladang, op urwoud aange-

legd, waarop het laagstammig houlgewas

zich begint te ontwikkelen, nadat men het

veld minstens twee jaren heel'l laten braak

liggen; bëloekagr pëpanljongan, gezegd van

een ladang, op urwoud aangelegd, dat men

minstens 4 jaren braak beeft laten liggen

;

bëloekagtr toewë (B), [tocwaw (S)], gezegd

van een ladang, op urwoud aangelegd,

waarop zich reeds jong bosch gevormd

heeft, nadat men het veld minstens 8—10
jaren braak heeft laten liggen.
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beloelang; ongelooide huid; alleen

gedroogde huid.

beloelangan; eeltgezwel op schouder,

veroorzaakt door het dragen van vruchten.

beloembong (/?), belebas (S); dun

afgesneden bamboe [gewoonlijk de boeloh

(B) boelo'ah (S) kapal], gebruikt als om-

hulsel van de hars, welke als verlichtings-

middel gebrand wordt.

bëlom = lom (wat meer in gebruik

is) ; sëbelom, zoolang als nog niel, terwijl

nog niet.

bëlot; e. s. v. aal of paling.

b ë m b a n ; zie : boeloh (B).

bëna; mëna, doen, maken, bouwen,

zich houden als, iets gebruiken voor, iets

doen aan ; mëua gawi, vleeschelijke ge-

meenschap builen echt; plegen van over-

b ë n a h ; plaag.

bënali; gewoonlijk: boengkoq, (B)

[boengko'aq (5)], bënali; mannetje in de

maan.

bënaloe (/?), krop.

benam; inzinken ; tëbënam, ingezonken

bijv. van een anker in het zand.

b ë n a n g ; draad, garen inz. naaigaren

;

draad van een spinneweb; bënang hoelang,

dun koordje van ongebleekt katoen, gedraaid

om de sporen aan den poot van een' vecht-

haan vast te binden ; bënang moendok,

garen gedoopt in »këpajang" olie om het

rood te maken ; bënang samë (B) [samaw

(S)] gragi (ook ragi), amulet van roode,

witte en blauwe draden gedraaid snoer.

bënagrr; waar, echt, wezenlijk, recht,

naar den aard, juist, opre ht, ernstig,

waarachtig, deugdelijk; (më)'mbënaorka(n),

gelijk geven, in het gelijk stellen; sebë-

nao/rnjë (B) sëbënao/rnjaw (S) [sëbënao/r'ó

(S)] of sëbenao/r bëna^rnjë (B) sëbënaj/r

bënao/rnjaw (S) [sëbënaor bênagr'ö (S)],

waarlijk inderdaad; këbenaoran, waarheid,

oprechtheid.

bëndalë (B), bëndalaw (S); zie mën-

dalë (B).

b ë n d o n = soesah ; këbëndon, getroffen

door den vloek der »pojang's",der »diwëY';

zich openbarende door ziekle of sterfgeval

in de familie; een offermaal kan alleen

die »pojang's" en »diwëY' weder goed-

gunstig stemmen (zie de woorden »pojang"

en »diwë").

bene (B), bënaw (S) I drukkend, zwaar

van het hoofd, zoodat men lusteloos is;

II zie: 'anjam.

bëng/s = boe(w)'as.

bëngkah; oververzadigd; overmatig

verzadigd, volgedronken.

bëngkalaw; inhoudsmaat van padi =
3 a 4 » koelak".

bëngkaq; gezwollen inz. van een

lichaamsdeel.

bëngkawan; latten, waarop de dek-

bladeren of atap voorde daken worden gere-

gen en waarbij ook die »'atap" wordt geteld.

bëngkëlan; I zich verslikt hebben

aan eten ; een brok in de keel hebben

;

II overstelpt van werk, oververzadigd van

elen J).

bëngkawang; e. s. v. plant.

bëngkë^rassan; bedriegelijk van eene

vrucht, welke van builen rijp schijnt maar

het niet is.

bëngkt'ng; dik en vooruitstekend van

den buik.

b eng koe; schoffel.

bëngkoerong; zie boedjang.

bëngkoe(w) 'ang; e. s. v. plant gelij-

kende op een pandanus van welks bladeren

hoofddeksels, mal ten enz. vervaardigd

worden.

bëngkong; I zacht gekromd van een

»siwar", »pëdang''; (zie die woorden),
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gebogen, halvemaanvormig ; ook kromming,

bocht in den weg; II op iets leunende

met de ellebogen.

be ii th (B), bënt'ah (S) ; zaad voor droge

velden.

bënjaj ; flauw, onsmakelijk, zonder geur

of smaak van spijzen ; ook gezegd van

vruchten, welke minder zoet zijn,

b e n o e (w) ' e (i?) I = poelaw ; II gew.

sëbenoe(w)'e = banjaq; (komt alleen in

»rëdjong's" voor).

ben op (?).

ben tal (ook bëntalan); pak, bundel,

pakket, omslag.

ben lang; (me)'mbëntang, uitspannen,

uitspreiden zooals een mat.

bënttng; lederen riem.

bentji; haat.

bëntoq (B), bënto'aq (5) ; hulptelwoord

voor ringen, armbanden, halsringen, kunst-

sporen voor vechthanen.

bërahi; verzot zijn op iemand of iets;

ook in zijn nopjes zijn.

beraj (ook bëgraj); verspreid; zie ook

tjëraj.

berajang (B), mërajang (5): (më)'m-

bërajang (/?), mëmërajang (S), waggelen,

wankelen.

bërajaq (grondwoord rajaq?); kuieren

zonder bepaald doel, van de eene plaats

naar de andere plaats gaan.

bërandë (B), bërandaw (5); veranda.,

gallerij.

bëgrrang = sëbëgfrang.

berangkë (B), bërangkaw fS) ; scheede

van kris, siwar enz.; bërangke (Z?) [bërang-

kaw (5)] 'oerak, de cylinder van den

betelnootslamper.

bë^rani; moedig, dapper, stout, ver-

metel, brutaal, driest, durven.

bërap = ngadap.

bëraq = rabaq.

bë^raq; tebëgraq, weggezonken inliet

water.

bekras; gepelde rijst en verder elk

gebolsterd graan of zaad ; bekras koenjtt,

met kurkuma geel gekleurde rijst, die bij

offermalen wordt gestrooid.

bë^rat; zwaar, drukkend, gewichtig,

belangrijk; zwaarte, belangrijkheid; këbë-

gratan, wichtigheid, belangrijkheid; (më)'m-

bë</ralka(n), bezwaren, verzwaren ! be^rat

pëtanganan, gezegd van het moeilijk genezen

van den navel van een jonggeborene.

bërbas (B); (më)'mbërbas, zich alom

verspreiden van geur, stank (J).

bërëmban; I dwarslat ter verbinding

van palissaden en derg. ; II (/?), pilts (S),

zilveren voorhoofdsband.

bëgrrëngaw (S); (më)'mbe</rëngaw =
metfah (S); zie pett'h (/?).

begresih (/?), bëgrësïah (5), merg;

bëgresüi (1?) [bëgrësi'ah (5)], toelang bëla-

kang, ruggemerg.

bë#ri(j)'an g; e. s. v. hard hout, uit-

stekend geschikt voor dakribben enz.

bëringtn I, de indische vijgenboom:

II bëringtn (B) : koentng ; piloe ; rajë ; soeng-

sang; verblijfplaats der goden ; III bëringtn

moede (/?), eene waardigheid oudtijds in

het landschap Bësëmah 'Oeloe manaq gelijk-

staand met die van pënggawe [B).

bërirang (B). bëlirang (S) ; zwavel.

bëgirkas; (më)'mbë^rkas, binden, sa-

menbinden, vastbinden ; be^rkasan, bos,

bundel, lakkebos, bos slroo.

berkal; zegen.

begfrkiq (B) (ook: berkiq), begrkt'aq (S)

(ook: hërki'aq); e. s. v. snip.

b eerlos; lëbëgrfos, door iets heen-

gelrapt of in iets geschoten, bijv. een gat.

bë^rnas; vol, goed gevuld inz. van

padiaren, peulvruchten e. a. [in tegenstelling

van 'ampë (B)].
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bëgrroedoc (ook : sangbëgroedoe) ;
jonge

kikvorsen, welke nog geen pooten heeft.

beroegë (B), binU'ng (S), zie: ajam

en groemab.

bëgroekal; zie teloor.

beroem b o ng, I kokertje gew. van

bamboe om daarin de kunstsporen voor

vechthanen te bewaren ; II bëroembong

mate (B) [mataw (S)] 'agri, middenpunt van

de zon.

bë^roenang (/?), minggangan (S),

groote draagkorf voor padi.

bëroengaq (B), djëroengaq (S); zie:

'idong.

bëroe(w)'ang; bëroe(w)'ang loegoe

(2?) = bahan (/?), [alleen in redjong's

gebezigd].

b e g r o e (w) 'a n g ; de maleische beer.

b ë r o e (w) 'as; e. s. v. boom met genees-

krachtige!! wortel.

bëroe(w)tt; e. s. v. harpoen om visch

te steken.

bë#roq (B), bëgro'aq (S), e. s. v. groote

zeer leerzame aap ; begroq (B) [begro'aq (S)]

sëmoendi.

beurst n ; niezen.

berttli (/?), bërlt'ah (S); vagebond,

gauwdief, bandiel.

bë^rtih (B), bëgrlt'ah (S), ongebol-

sterde rijst in de pan geroosterd, totdat

de dop gebarsten is.

bësaq; groot, dik, zwaar, hevig, vol-

wassen, gewichtig, aanzienlijk, van hoogen

rang
;
(nië)'mbësaqka(n), vergrooten, groot

achten.

b ë s i , I ijzer; besi boegroq (B) [boegro'aq

(5)], oud ijzerwerk, oud roest; II bësi gilë

(B) gilaw (S), dommekracht: lil hakmes,

houwer in het algemeen: IV bësi gihngan,

ijzeren band om een wiel, ijzeren hoepel.

besistr (B); de strandstreken.

betal; (më)'mbëlal, raden, gissen.

bëtarë (B), zie: balaj.

bëtawi; Batavia.

bëtërah ; zie: bakol.

bëtëri (B); princes, vorstin; bëtëri

sidang bëtoelang = Sangseri.

bëtth (B), bëlt'ah (5); (më)'mbëtm (B),

(më)'mbëü'ah (5), uitdijen van rijst.

bettl; (më)'mbëtil, oplichten meteen

spaak of hefboom.

bëtinë (B), bëtinaw (S) ; vrouwelijk

van menschen en dieren; bëtinë dagre (B),

bëtinaw dagraw (S), gehuwde vrouw, die

nog geen kinderen gehaard heef!.

bëUq (B), bëU'aq (S); e. s. v. kom-

kommer (lëpang) ; soorten zijn : bëttq (B)

hëtè'aq (5) : 'abang ; "api ; ba#rë (B), bagraw

(5); da'on ; lëntang; mëma^r.

b ë 1 1" s ; het been tusschen knie en voet,

(scheenbeen).

bëtok, I naam van een zoutwater-

vischje; II (më)'mbetok = di(j)'am.

bëtol; juist, recht, echt, waar, wezenlijk,

waarachtig, oprecht (meer in gebruik is

»bëna#r").

bibas; (më)'mbibas, een korte »sëram"

(zie dit woord) uitspreken.

bibtk, I manillaeeud ; II (më)'mbib»k,

klappen op de »partes posteriores" van een

klein kind tijdens het »kindon" (zie dit

woord); streelen van een weenend kind.

bibt'q (B), I biln'aq (S); sebibtq 'oejë

(B), sëbibt'aq 'oejaw (ook : toejaw) (5),

ontelbaar; II (më)'mbibtq (B), rijst of padi

in een »bake" (zie dit woord) heen en

weer schudden.

bibtr; (me)'mbibtr, fladderen van een'

vlinder; hibtran moelot, bibberen, klapper-

tanden.

bibigr; I lip van den mond; bibigr

mëroenjang, babbelaar, wauweiaar; bibigr:

koelop (B); patoq (B), pato'aq (S); tilaj

(B); tjanU'1 (S) labia maj. en labia min.;
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II bilmfran (1?), klikken, alles vertellen (J

bibtt = babit.

bidaj; evenwijdig dicht aan elkander

geregen smalle bamboereepen voor horde,

mat om daarop wat te drogen ; bidaj sin-

dangan, staketsel van bamboe latjes bij

vischvangst in rivierspruiten gebruikt.

bidang; I vlaktemaat voor sawahs,

koflieluinen enz. ; II ook hulptelwoord bij het

opnoemen van sommige platte voorwerpen.

bidi (B) = pakse (B).

bidt'q (/?). bidt'aq (S) = pandaj.

bidjan; oliegevend zaad.

bidjat; (raë)'mbidjat, in de hand houden

met de vingers omhoog getrokken.

bidoedari; nimf; ook naam aan jonge

meisjes in «redjong's" toegekend.

b i g a n ; zie : groemah.

bige (B), bigaw (S); (me)'mbigë (B),

(më)'mbigaw (S), [of bëbigë (B), bëbigaw

iS)], een haan zoodanig aanvatten, dat men

hem gemakkelijk een kunslspoor kan aan-

binden.

bi(j)'ang;' zwaluw.

bi(j)'aq; (më)'mbi(j)'aq, zich vermenig-

vuldigen.

bi(j)'a#r; e. s. v. worm.

bi(j)'as; hard, luid van het spreken;

ook : zeer erg, bovenmate.

bi(j)'asan; bi(j)'asan djëgrat, recht-

opstaand bamboe bij den vogelstrik, aan

welks boveneinde een rood zijden snoer

» tali mate (B) [mataw (S)] djë^rat" is beves-

tigd; bi(j)'asan gëroebing (B) roebing (5),

het op eene hengelroede gelijkend bam-

boezen latje bij de «djebak tëkoekoe";

zie djëbak.

bi(j)'asë (B), bi(j)'asaw (S); gewoon,

gewend, bedreven, geoefend in, gewoonte.

bi(j)'awaq; leguaan; soorten zijn:

bi(j)*awaq: 'itam ; koetong; poenggoo/r;

sëroenaj.

bi(j)'ong; zie këbaw.

biktl; I niet rijp wordend van zweeren;

II = kikd («/).

bilah; spaander, dun splijtsel van

bamboe; ook: gebezigd als hulptelwoord

bij het opnoemen van platte, scherpe voor-

werpen, zooals messen, planken enz.

b i 1 a 1 ; de oproeper tot het gebed.

bilang; I tellen; (ë)'ndiq (B) [(ë)'ndi'aq

(S)] këbilangan lagi; ontelbaar; bilang 'agri,

dagzegger, weekkalender; II = teli(j)'ap.

bilas = bilts.

bilë (B), bilaw (S); tijdstip.

bih'k; I bebilïk, omkeeren tijdens den

slaap ; II (me)'mbiltk, onderste boven keeren

en in hoopen leggen van het onkruid dat

ge»pantjah" (zie dit woord) is om het te

laten verrotten (één der bewerkingen bij

den sawahbouw).

biU'ng; bëbiltng, om een middelpunt

draaiend.

biliq (B), bih'aq (S) ; slaapkamer.

bih's; rood ontstoken van de oogen

met uitvloeien van vocht, leepoogen.

bimbang; feest (dit woord heeft eersl

in de laatste jaren in de taal burgerrecht

verkregen).

b i m b % n g ; I (më)'mbimbtng, onder-

steunen van een zieke opdat hij niet valt

;

II bëbimbtngan, hand aan hand gaan.

b i m e (B) ; zie toendë (B),

bimpoh (/?), himpo'ah (S) , I »kain

basahan" om na het bad daarmede het lijf

af te drogen; II een langwerpig stuk kain

om hel hoofd geslagen bij wijze van hoofd-

doek.

binasë (/?), binasaw (S); verwoest,

vergaan, bedorven, mislukt, te gronde ge-

gaan, verongelukt, omgekomen, vernietigd,

vernield, in hel verderf gestort; (me)'m-

binasëka(n) (B), (më)'mbinasawka(n) (5), te

gronde richten, verwoesten, doen omkomen.
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bi na tang; dier, beest in tegenstelling

van andere wezens

bindjaj; e. s. v. vruchtboom.

bind jat; iets op beide handen dragen,

opnemen.

bingkaj; aangezette rand, boordsel,

vierkante of platte rotlanhoepels bij netten,

fuiken, enz.

b i n g k a s ; I (me)'mhingkas, terug-

springen, losspringen van een »djerat" (zie

dit woord) ; II het vallen van den haan

van een geweer, na afgetrokken te zijn,

op de percussie.

bingkoq (/?), bingko'aq (5); krom,

gebogen, verkromd.

bingong = soesah.

bingsal {B) = orimbit.

bini; echtgenoole, vrouw, waarmede

iemand gehuwd is.

bin tang; ster; bintang 'agong planeet

Venus; bintang begrasap, komeet ; bintang

mate tahon (B) mataw la'on (S), gordel

van Orion ; bintang mate tahon (B) [mataw

la'on (S) 'anloe] (?), het Zuiderkruis; bin-

tang poeo/roe (ook : pëpoeo/roe) de plejaden
;

bebinlangan, geflikker van zonnestralen,

die door gat. reet of dakbedekking breken.

bin tangor; e. s. v. boom met taai hout.

bintat; muggebeet.

bintjtl (ook binti'l) = bintat.

bintjol; buil.

bin tol; e. s. v. steenpuist.

bintongan; e. s. v. moerasplant.

bigra.; e. s. v. plant, welks knollen ge-

geten worden ; soorten zijn : bi^ra : 'abang

;

potth (#), pott'ah (S).

bio/rah = bio;ra.

bi^raj; het van kruisende rotanreepen

gevlochten dak \an een vogelknip.

birang; woede, toorn, verontwaardi-

ging, kwaadaardig, opvliegend, vinnig.

b i r t h (B), birt'ah (S)
; gew. (më)'mbinh

(/?), (më)'mbirt'ah (S), gezegd van vecht-

hanen, die elkander durven aanvallen.

bir»ng; zie: 'ajam.

b i sa n , waarmede de ouders de schoon-

moeder van hun' zoon of hunne dochter

aanspreken; pangbisan, (ë)'ndongof(ë)'ndoq

(B) [(e)'ndo'aq (S)] bisan, waarmede broer

of zuster respectievelijk schoonvader en

schoonmoeder van zuster of broeder aan-

spreekt.

bisë (B), bisaw (S); vergif, venijn;

(gew. gebruikt voor dierlijk vergif).

bist'q (B), bisj'aq (5); (nië)'mbisiq (B),

(më)'mbist'aq (5), fluisteren ; bëbisiq'an

(B), bëbist'aq'an (<S), elkander toefluisteren.

bisoe; stom

bisol; steenpuist.

bisol, bëbisot; niet hard huilen.

biti; alleen bekend in samenstelling

met »tandë" (/?); zie dit woord.

bodong = bange (/?).

boe boe; fuik van rotan of bamboes;

boeboe saraw, e. s. v. cylindrisch fuik.

boe bol, (nië)'mboebol ; op nieuw den

brand steken in het nog niet geheel ver-

brande hout op de ladangs.

boeboq (B), boebo'aq (5); deklander;

boeboq'an (/?), boebo'aq'an (5), vermolmd,

verwormd.

b o e b o r ,
(më)'raboebor, in eens uitgieten

van water uit een »gërgoq" (2?) (zie dit

woord) ; lëboebor, uitgestort, uitgeloopen

van vaste lichamen ; ook een miskraam

hebben.

boe b o o/r; pap, brij als gebak genuttigd
;

soorten zijn: boebogr: bëlanlan; 'ilam

;

koekoq (B), koeko'aq (S) ; koenuig ; mams

;

mësoensom; boeboor 'ipangan ; in reepen

of kleine stukjes gesneden gestolte pap.

boebos; I er door kunnen, als een stoel

door de deur; ruim genoeg om iets door

te laten, doorgaan.
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II këboebosan dagrah, storting.

boe bot, I e. s. v. vogel.

II (më)'mboeboti, plukken van pluim-

getlierte ; uittrekken van de laatste stoppels

gras en onkruid op de sawahs.

boedal; gedijen van dieren.

boedaq: I slaaf, slavin.

II boedaq boegao/r; jongeling (een woord,

dat alleen in »rëdjong's" voorkomt; boedaq

kétjiq (B) ketjt'aq (S), een klein kind;

boedaq përdjakë (B), perdjakaw (S), jonge-

ling, jong meisje ; boedaq rëiu'q (/?), rëni'aq

(S), een klein kind.

III boedaq l~-ngah ; zie koele (/?).

boedi = 'akal; bëboedi, huichelen,

boedjal (B), hoesot (S); uitpuilend,

uitstekend zooals de navel.

boedjang; ongehuwd jongeling; boed-

jang: bëlattng (bëlanting) 'ilam; bëngkoe-

rong; lawajan; rëmawaj ; rëmawaq, namen

aan gestorven jeugdige celibatairs toegekend,

die een onberispelijken levenswandel hebben

geleid ; in hel zielenland onderscheiden zij

zich door bijzondere schoonheid ; boedjang

djawe (B) = bëringt'n moede (B) ; zie

beringin ; boedjang (e)'ndap of boedjang

ringtah (B), ringki'ah (S); benamingen aan

een varken toegekend.

boedjtq (B), boedji'aq (5), I gezegd

van een kind, dat gaarne wordt aangehaald.

II (më)'mboedjtq (/?), (më)'mboedji'aq (S),

liefhebben, beminnen enz. zijne ouders.

III (më)'mboedjiq (Z?) (më)'mboedjt'aq (5),

naêpen van de gedragingen der ouders

door kinderen.

boedjor; uitslrekking in de lengte.

boegal = gegandm; ook de hamer van

hout, waarmede de houten pennen in den

boom, waarin een «sijalang" (zie dit woord)

wordt aangetroffen, worden gedreven.

boega^r; mannetje van groote dieren

als van een olifant.

boegts; alleen bekend in »ka7n boegts",

boegineesche kain.

b o e h o n g ,
(pëmboehong) [ook boe'ong,

(përaboe'ong) (5)], leugen, onwaarheid.

boehoq (B), boe'o'aq (S); krop, krop-

gezwel ; boehoq (B) boe'o'aq (S) sesat, bochel.

boejong = boelal; (me)'mboejongka(n)

djalan, tonrondle aan den weg geven.

boekan; bet niet zijn, iels niet zijn,

geenszins ; boekan sali'aq 'alaj = boekan

palot (in de spreektaal niet gebezigd)

boek aq ; open, geopend, wijd, uit elkaar;

(më)'mboekaqka(n), openen, ontvouwen, uit

elkander nemen, openbaren, afnemen, ont-

blooten, voor iemand iets openen ; tëboekaq,

geopend, open, opengeraakt.

boekat; dik, lijmig, niet vloeibaar,

gebonden.

boeke (/?), boekaw (S) = Wbagr.

boekit; heuvel, berg; boekiï bësaq =
pëmatang barisan; zie: pëmatang.

boekoe: knoest, knobbel, gewricht,

knokkel, geleding; ook als hulptelwoord

gebezigd ; bijv. boekoe gao/ram; boekoe boeloh

(B) boelo'ah (<S) ; boekoe kalajan, de knok-

kels bij den pols; boekoe këloengkongan,

luchtpijp.

boekol, I knoest, knobbel; inz. groote

knoestige uitwas boven den wortel van

sommige hoornen ; boekol 'ali, enkel.

II (ë)'mboekol ; opgezet als de wang door

een' pruim.

boek on g; mons veneris.

boelan; de maan, maand; boelan

(ë)'mbaq di o/rap, l e en laatste kwartier;

boelan pëname (B), penamaw (S)
;
[ook

pënoh (/?), pëno'ah (£)], volle maan ; boelan

soerot, nieuwe maan.

hoelang; I draad, waarmede de kunst-

sporen aan de poolen van een' vechthaan

worden gebonden
;
(më)'mboelang, het om-

binden van genoemden draad.
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II boelang-balmg of boelang bah'q (.#)

bah'aq (S), been en weer wentelen van

paarden.

III zie: djërae (2?).

boelangan; eene houtsoort,

boe la q = boehong.

boelao/r; licht van kleur; blauwgrijs

van de oogen.

boelat; rond. bol, zonder hoeken of

kanten ; cirkel
; (më)'mboelalka(n), rond

maken, kneeden; nassi di boelatka(n), ge-

kneede bal van gekookte rijst.

boeli; boeli-boeli, fleschje met dikken

buik en nauwen hals; zie ook »pakaj'an".

boeh'ng; boeling kebaw, boei.

boeloe; haren op het lichaam; vederen,

dons, (ook schaamharen); boeloe 'ajam,

vederen ; boeloe 'anaq, nestharen ; boeloe

'andjing, haren van een hond; boeloe bah'q

(B) bah'aq (<S), gezegd van veeren van

eene kip die naar den kop toe zijn gekeerd

;

(tegen het beloop in); boeloe dade {B)

dadaw (S), borst van gevogelte; boeloe

djengge (B) djënggaw (5), haartjes op voel

en hand ; boeloe 'idong, neushaarljes ; boeloe

pakoe 'ahs, wenkbrauw haren; boeloe mate

(B) mataw (S), ooghaartjes.

boeloh (/?), boelo'ah (S), het bamboes

riet; soorten zijn: boeloh (B) [boelo'ah (S)\ :

'alaor ; 'a'o#r (ook a'or) batoe ; doeo/ri

;

gadmg; minjaq; moenti ; tjinë (B), tjinaw

(S), bëtong 'akagr; bëtong 'awi; bëtong

koertng; daboq (B) dabo'aq (S) lëngaw;

daboq (2?) dabo'aq (S) ; sën'q (2?) sert'aq (S),

gading; kapal; këbaw; piptt; majan (2?)

manjan (S); 'akao/r laboe; moempo; riti;

tëlang; teloor; temi(j)'ang; toe lol ; boeloh

(2?), boelo'ah (S) boembang, bamboe zonder

geledeng; boeloh (2?) [boelo'ah (S)] dasan

bamboelid om daarin »goelaj" (zie dit woord)

te koken; boeloh (B), [boelo'ah (S)] këbot,

een bamboe van groolen omvang met zeer

kleine opening; boeloh ngikoq (2?) [boelo'ah

ngiko'aq (S)\ sawi, jong uilspruitsel van

het bamboesriet, dat nog geen blad heeft.

boel o gr fook : boelooran of pëmboe-

loo/ran); stroomdraad in eene rivier.

boelos; I tëboelos, getroffen, geraakt

bij het «mëntjaq" (zie dit woord).

II gaaf, mooi van het vel.

boem bon, boomtakken met dicht ge-

bladerte (zwaar loof) op elkander gehoopt

en bij de vischvangst op verschillende

plaatsen in de rivier geworpen, waarin de

visch gedreven wordt om met nelten ge-

vangen te worden.

b o e m b o n g ; I de bamboe bij het weef-

getouw, waardoor de draden der scheering

in twee lagen worden verdeeld ; II boembong

(2?) [bëroembong (S)], tadji; bamboezen

koker voor kunstsporen.

boemi; de aarde, aardbol, de grond

of bodem ; boemi dan langit, hemel en

aarde.

boende (2?), boendaw (S); e. s. v. gras

op de dijken der sawahs groeiende, als

toespijs bij de rijst gebruikt.

boendong; besmettelijke veeziekte,

miltvuur, veepest.

boengaran; begin, oorsprong, aan-

leidende oorzaak.

boengë (2?), boengaw (S), I bloem

bloesem; soorten zijn: boengë (B) boengaw

(S) : 'abang; bëlidang; 'ikoq (2?) ['iko'aq

(S)] 'andjmg; këdërat: mirah
;
pënganU'n;

poh'h (2?) poti'ab (S); këdoeo/rong; kembang

pëtang; potth (2?) polt'ah (S); këmbang

sela'on; koenmg; koetjmg; kipas 'antoe;

mëraq 'abang; mëraq koentng ; pajlan 'ajam;

pandan la'ot; rajaw; sëlaw; semoelap;

si(j)'ap koeloe; sirobar; landjowg; tëbëo/raw;

ijengkm (B), tjëngkt'ah (5), foelie; boengë

(2?) boengaw (S) 'api, vonk; boengë badje

{B) boengaw badjaw (S) vonken, welke bij
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het smeden opvliegen; boenge koedjor (5),

lansversiering, bestaande in de:

a. doeri landaq (B), bos kippeveêren met

geelbruine touwtjes bevestigd om een'

als steel dienenden stekel van het stekel-

varken ;

b. benang sete^re U'q'oelat (B), bosje be-

staande uit eenige bladeren, eenige

kippeveêren, en aan het ondereinde

omwoeld met ongebleekte en roodbruin

geverfde vezels, welke versierselen op

de lans worden aangebracht welke bij

het »masoqka(n) boenU'ng" — een dei

huwelijks ceremoniën — bruid of brui

degom worden nagedragen.

boenge (B) boengaw (S), ri(i)'al [of wang]

rente, interest in geld.

boenge (B) boengaw (<S) padi; rente in pad

te voldoen ; [ook wel wang bëboenge padi (B)]

(ë)'mboengë badje {B) (e)'mboengaw bad

jaw (S), roodgloeiend.

(ë)'mboengë badje tegale (Z?) (ë)'mboen

gaw badjaw tegalaw (S), witgloeiend.

beboenge'an (B) beboengaw'an (S) ; bloe

men ; boenge boengë'an (B) boengaw boen

gaw'an (5), allerlei gebloemte.

II boenge (B); geraspte kokosnoot over

enkele soorten van gebak gestrooid.

boengtn; aangespoeld grind; boengtn

sabal, grof grind.

boengka; rist van uien enz.

boengkah; een groot stuk of brok,

blok, kluit.

boengkal = tandë biti ; zie tandë (B).

boen gk ar (ook: bongkar); overhoop,

uit iets halen of lichten
; (e)'mboengkar,

lossen, omverhalen, uit elkander nemen.

boengkas, I het getornde van een

kleed ; II (ë)'mboengkas ; drossen, wegloopen,

ontvluchten.

boengkol, I de onderste bloemtros van

den arenpalm;

II e. s. v. gebak.

boengkos; pak, bundel; ingepakt, in-

gewikkeld; boengkosan, pakje, bundel,

pakket, omslag, omhulsel ; (më)'mboengkos,

inwikkelen, inpakken; pëmboengkos, pak-

middel.

boengkoq [B), boengko'aq (5); krom.

gebogen; boengkoq (2?) [boengko'aq (S)]

tjabol? zie verder »bënali".

boengoq (i?), boengo'aq (SJ, vet, goed

in het vleesch zittend, gezet.

boengsoe; (ook bongsoe), jongste ge-

borene, jongste, laatste.

b o e n i ; I verborgen, verscholen
; (më)'m-

boenika(n), iets verbergen.

II geluld; beboeni'an, geluiden; boeni

boeni'an, allerlei geluiden.

boenong = bënoe(w)ë {B).

boen oh (B) boeno'ah (S); I (më)'m-

boenoh [B), (më)'iuboeno'ah (5) [ook : moe-

noh (B), moeno'ah (S)], dooden, ombrengen,

vermoorden; boenohan (B), boeno'ahan (S);

moord, doodslag.

II (B) = koetoeq.

b o e n t a 1 ; I = boentaq ; II hulptelwoord

bij het opnoemen van ronde voorwerpen

als: sëboental bënang, een kluwen garen;

III boentalan, spoel, klos, rol, hoepel.

boen tang; dood lichaam, aas, kreng,

lijk ; boentang kapot, wals, cylinder voor

wegbewerking.

boentaq; rond, doch niet cirkelrond.

b o e n t i n g ; bruid, verloofde, geëngageerd

meisje [ook : boentmg Betinë (B)] ; boeultng

lanang (B), pëngantman (S), bruidegom

;

boenting malah = (ë)'ndoq 'inang (B).

boen Ij it; 1 = bengktng; II opge-

zwollen van den buik.

boentoe = «bangsat" en »niësëktn".

boen tot; achtereinde van menschen en

dieren; de dwarslat, die den uit eene rot-

tanlat samengebogen voet onder den bodem
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van een «kindjagr" (zie dit woord) in

tweeën verdeelt.

boeq; klanknaboolsend woord.

hoe rang; gew. hoerang hari, al het

huisraad als: likaor's, mgroe's, hakol's enz.,

(zie die woorden) welke op de zoldering

hewaard oi aan de nok gehangen worden

en alleen hij feestelijke gelegenheden worden

gebruikt.

hoerak; tëboerak, achteroverliggen

zooals bijv. in een' luiaardstoel.

boeras = «gëmboor" en «kembong".

hoeri 1 = pingging; II nginaqka(n)

kehoeri, achter iels kijken bijv. achter eene

woning.

boertq (B), boeri'aq (5); gespikkeld,

pokdalig.

boe roe; (më)'mboeroe, jagen, jachten,

er achter heen zitten; pëmboeroe, jager;

beboeroe, op de jacht zijn of gaan.

boerong; vogel; soorten zijn: boerong:

'and»; bajan; bamhang kapot; bange

(B), bangaw (5) ; bebaraw ; bebio/nq (B),

bëbiori'aq (5); bëkake (B), bëkakaw (5);

bëkoewaq; bëlanli'ng koenmg; bëni(j)'ol;

bëranlmg; bërëbah; hërëbas; bëork/q

(2?), bëorkt'aq (S); binti; boebol; boenge

(B), [boengaw (S)] poentong; dëndang;

djantan poesaran; djantarë (B), djanlaraw

(S); djërt'ah (S); djoedjoq (B), djoedjo'aq

(S); (ë)'nggang; gading ;gadjah ; gë-

dang këpalë (B), gëdang këpalaw (S)

'itiq [B), 'ili'aq (S) ; kambmg ; kapao/r

kaq; karam; kawan; këdoeboe; këka'oe

këkilaor; këkoewal; këladi; këlmg

këmoenmg; këradoq (/?), kerado'aq (5)

këtjilji; kidjang; kidong (<S); koelaq

koenjtt; koewaw ; laki 'angin; lanting

lëlattq (B), lëlatt'aq (S); lëmoq'an

lilt'n ; limaw'an ; mate lëorap (B) ; mirah

moeoraj ; 'oela^r
;
pergam ; përljang ;

pipaw

;

pinang; poenaj; poesaran; poetjong; grë-

o/roewaq; sapah radje (B); sawi; sekëdidi;

radjaw (S); sëkikth (B), sëkikfah [S);

sëloeloq (/?), sëloelo'aq (£); sintao/r da'on;

siï; soende (B), soendaw (S); lakoor

langkëlaraw (B), tangkëtaq'aw (S); lëki;

tërong; tëmpëlanaw (B). tëmbëlanaw (<S);

lërong: ti(j)'ong; ti(j)'op 'api; Ijandaq;

tjaqbi'aq (S); Ijëkoq (B), tjëko'aq (S);

tjëloelol (By, tjeorltq padang (2?) ; toegang;

loekoq (2?), toeko'aq (5); waqdanaw.

boeroq (2?), boero'aq (5); boeroq'an

(2?), boero'aq'an (S); bedorven, vuil ge-

worden van een bebroed ei, waarin het

kuiken zich reeds ontwikkeld heeft.

boeo/roq (2?), boeoro'aq (S) = karot;

verrol, bouwvallig, versleten, vergaan, ver-

vallen.

boer os; tëboeros, door iels heen gezakt;

door iels heen gevallen.

boerot (gew. 'ïdapan boerol), breuk,

hernia.

boesong; buik ook pens; boesong

bësaq, maag (?).

boesoq (2?), boeso'aq (5); slinkend,

verrot, bedorven, rolle slank, zooals van

vuile riolen en golen; van slinkend waler

in een vat, onaangenaam van lucht van

eene massa menschen, sommige insecten.

boesogr; werkluig van hout in den

vorm van een boog met een snaar van

rottan om de »kapas" uit te pluizen.

boete (B), boetaw (5) ; blind ; boete [B)

[boetaw (5)] 'ajaman, des avonds niet goed

kunnen zien ; boete (2?), [boetaw (S)]

rarangan ; over dag en 's avonds minder

goed kunnen zien.

boetiq (B), boeli'aq (S) [ook : bottq (B),

holt'aq (5)], hulptelwoord voor kleine ronde

voorwerpen als ringen enz.

boeljor; 1 lek, II dyarhée.

boe lob. (B), boelo'ah (S); pari. pud.

masc.
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boe tol; flescli.

boetong = langgong.

boetoq (B), pilat (5) == boeloh (B).

boe(w)'ah; vrucht, bol, knop; hulp-

telwoord bij het opnoemen van voorwerpen,

die onder geen bepaalden vorm te brengen

zijn, bijv. huizen ; boe(w)ah boe(w)ahan,

(ook:beboe(w)'ahan) fruit; allerlei vruchten;

boe(wVah nona ; e. s. v. vrucht ; boewah

groesoq (B) oroeso'aq (5) = kidjol ; boe(w)'ah

penjëlë (2?), penjelaw (S); waaronder de

vruchten verstaan worden van den voor

het eerst dragenden kofheboom ; boe(w)'ah

pangkal; idem van den koifieboom, die

voor den tweeden keer vrucht draagt;

boe(w)*ah 'oedjong ; idem van den kolïieboom

na zes jaren dracht; boe(w)'ah tjengkth

(B), tjengkt'ah (<S); moernagel.

boe(w)aj; schommelen, slingeren ; boe-

(w)ajan (B), 'ajonan (S), wieg.

boewajë (B), boewajaw(S); krokodil;

soorten zijn: boewajë (Z?) boewajaw (S):

bëkalaq; koembang.

b o e (w) ' a n g ; I wegwerpen ; (hel woord

wordt echter zelden gebezigd, zie ook

:

»'aram".

II een herlskever, waarvan de hoorn

als amulet aan de »pëorobatao" (zie dit

woord) wordt gehangen.

boe(w)'ao;r = karaj.

boe(w)'as; wild, woest van menschen

en dieren.

boe (w) 'at; (më)'mboe(w)'at, doen,

maken, bouwen, zich houden als, iels doen

aan, iels gebruiken voor; bëboe(w)'aian,

onrechtmatige behandeling, onrecht, onder-

drukking.

boe(w)'th (/?), boe(w)Vah (S), schuim.

bojan; stomp van geest.

bokor; waterkom, als vingerglas ge-

bezigd, voor gemeenschappelijk gebruik.

bolt'h (B), bolt'ah (S); kunnen, mogen;

ook = gro\i\\ (B) ; boiïh poesakë (Z?J

bolt'ah poesakaw (S), erven, eene erfenis

krijgen; sebolih bolthnje (ook: sëbebolth

bolthnjë) (B)\ sëboh'ah boW'ah'ó [ook:

sëhoU'ah bolt'ahnjaw) (Sj\, zooveel mogelijk.

hor; boor, gewone handboor.

bort'h (B), bon'ah (S) = koenjit; zie

verder sub »bada(h)".

borong; I tot een geheel, in het geheel,

bijeen ; (më)'mborong, in één koop op-

koopen, hel geheel aannemen. II pëmborong

gawi, één der ceremoniën bij het »nji(j)'ang

gawi" zuiveren van de doeson o. m. bij

gepleegden moord door een der doeson-

ingezelenen, bestaande in het uilgielen van

water lusschen de zitplaatsen van de doeson-

genooten van den moordenaar en van den

verslagene.

I>.

daboh {B), dabo'ah (S); bëdaboh {B),

bedabo'ah (5), verdeden, ronddeelen van

het offermaal aan de aanzitlenden.

d a b o n g ; bëdabong ; vijlen van de landen

;

bëdabong: bëpanggah; boe(w)'ar/s pinggan;

këmbang kipas; lenliq (B), lentt'aq (S);

rëpat (orëpal) [ook pasat] ; larah papan;

verschillende wijzen, waarop de tanden

worden gevijld.

dabor; bëdabor, klank, nabootsend ge-

luid.

d a d a h ; warm aanvoelen van het lichaam

;

këdadahan, bevangen door warmte.

d a d a r (ook dadao/r) ; eierstruif, omelet.

dadë (B), dadaw (S); de borst.

dadt'h (Bj, dadt'iüh (5); melk; mën-

dadi'h {Bj mendadt'ah (S), melken.

dadoe; dobbelsteen.
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dagang; bëdagang, handelen, handel-

drijven.

dagtng; vleescli ook van visch;

daging pasahan ; ribsluk; dagtng sëlat; het

haasje.

dagoe; kin; dagoe sangkal, de lood-

rechte groeve waarin het ijzer van de

»bëli(j)'ong" (zie dit woord) bevestigd is.

dagoq (B), dago'aq (S); de mond met

het vlagvormig uitsteeksel van de » siwar"

(zie dit woord).

d aha in (B), da'am (S); bedaham (2?),

beda'ani (S), kuchen om iemands attentie

te trekken.

dahan (B), da'an (S), dikke boomtak,

zware tak.

dahaq; fluim, slijm, rochel.

da'tng; opengespouwen visch.

daj; gelaat, aangezicht; daj (ë)'ntjë-

langot [(e)'ntjërëmot], zuur gezicht.

dajang; waarmede oom zijn aange-

trouwde nicht aanspreekt.

dajaq; dedajaq, zich met moeite voort-

bewegen door zwaarlijvigheid, waggelend

loopen als een eend.

daj at (B) = walang (B).

d a j o n g ; roeiriem, borstvin van visschen.

dake (B), dakaw (S); stok of stuk hout

aan hoofd- en voeteneinde in eene lijn op

het graf geplaatst.

daki; huidvuil, huidsmeer.

dal; 5 e jaar van de achtjarige lijd-

rekening.

dalam; diep, diepte ; dalam doeson (B),

djoeo/roe (S), leden, afstammende van den-

zelfden grootvader van den betovergroot-

vader [(e)'mpat kali pojang] ; dalam «/roemah

(B), leden afstammende van den vader van

den betovergrootvader (tige kali pojang);

dalam tidoq'an (B), waarmede bedoeld

wordt de engagementstijd tusschen het

«masoq boenttng (B)" en het huwelijk.

dalaq; (më)'ndalaq = tjaka</r.

dali; (ë)*ndali(j)'an, gezegd van eene

wond, welke zich weer sluit.

damaj; vrede als einde van twist of

oorlog; bëdamaj, met elkander verzoend.

damaq; blaaspijltjes voor het blaas-

roer.

dam a gr; hars, toorts, fakkel; soorten

zijn ; dama#r : 'angkoetan ; boe(w ah; dagtng;

gegëlë (B), gëgëlaw (S) ; 'itam : këloeng-

kong da'on ; këndikat [B), tëndikat (Sj
;

potth (B), polt'ah (S); sëmoe^raw; (më)'n-

dama#r; breeuwen van een vaartuig, be-

staande in het sloppen van de naden met

klapperbast, die daarna met damar wordt

besmeerd.

dame (B), damaw (S) = name (B) ;

dame pasong, naam van een beest; af-

schuwelijke naam aan een kind gegeven-

da m i ; I bij : in eeden, bij aanroepen

van Goden; II damiki(j)'an, zoo, aldus,

alzoo, zoodanig, dusdanig, zoodoende ; (zelden

in gebruik) ; III toen, als, (zelden in ge-

bruik).

da nip ing; dicht bij.

danaw; meer, poel.

dan dan; ordening, regeling; danda-

nan = sëo/rkaj ; bëdandaudandanan, gereed

houden van hetgeen noodig is om iets te

verrichten.

dang; juist, juist van pas, juist op zijn

maal of op zijn tijd, juist goed, juist rijp,

juist bezig met iets.

dangaw (B), 'andjong (S), hut in tuinen,

rijstvelden ; ook wel tijdelijke kleine woning

in een doeson.

danggoq {B), danggo'aq (5); gew.

danggoq danggoq (B), danggo'aq danggo'aq

(S), op en neer buigen met het hoofd.

dangkal; ondiep, verzand.

da'on; blad, net; da'on da'onan, ge-

bladerte; da'on gëroebüig (B) roebtng (S),
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het van wit garen gebreide valnet met

boogvormigen rottanbeugel bij een vogel-

knip (djëbak tëkoekoe); da'on 'iros, klap-

perdop van den potlepel ; da'on kintjtor

;

bamboezen vleugels van het spinnewiel;

da'on tëlinge (/?), [tëlingaw (S)], oorlel;

(ook: da'on tjoepmg).

da' op; I bekken; II deda'op, knorren

van een varken («/).

da pat; vinden, kunnen, in slaat zijn,

bevinden, verkrijgen, in zijne macht krijgen,

in de macht komen; in bezit genomen,

gevangen genomen, ingenomen ; këdapatan,

verkregen, gevonden worden.

d a p o g r ; stookplaats, keuken ; bakvor-

mige steenen vuring bij eene smidse (poe-

potan tepoeltk; poepotan mas).

daqsë (B), daqsaw (S); daqse bëline (/?),

daqsaw betinaw (S) ; dagsë (B), [dagsaw

(5)] lanang ; de twee mannen en vrouwen,

die bij groote leesten het opdisschen en

ronddienen van de spijzen regelen.

da^rah; bloed; dao/rah (ë)'ndëleman,

bont en blauw door kneuzing (/) ; daorah

nanti (S), eierstok
;

(dit woord is alleen

bekend bij de »doekon's" van «Passar

Mannaq" en «Passar Pinaw".

da o/rat; land in tegenoverstelling met

water ; vaste wal, vastland
;

(më)'ndao;rat,

over land gaan.

dagfre (B), daoraw (»S), maagd.

da sar = tëked&r.

dasao/r; vloer, bodemplank van eene

buffelkar.

da tang; komen; tot, totaan
;
gebeuren,

geschieden; kadatangan, overvallen raken.

datao/r; effen, gelijk, vlak; dataor

oroemah, het geëgaliseerd terrein, waarop

de woning is gebouwd.

datjtng; unster.

datoq (B), dato'aq (5); titel van het

passar hoofd.

VERH. BAT. GEN. LUI.

dawaj; I eene verwensching; II een

»pi(j)'amot" (zie dit woord) van metaal-

draad.

da wat; inkt.

d e b a q ; klanknabootsend woord voor een

zwaar, ploffend geluid.

dëbar; klopping van hel hart; bedëbar,

kloppen, popelen van het hart.

deba o/r; dëdëbaor 'angat, rillen van

heete koorts.

d ë b a s ; bëdëbas, klanknabootsend woord

voor een knetterend geluid als het ont-

branden van kruit.

dëboe; stof; bëdeboe, stuiven.

dëbor; plomp.

dedaq; zemelen.

dëdjot; kloppen, zooals de polsader;

dëdëdjot, pols, slagader.

dëdoeo:roq (B), dëdoej/ro'aq (5) e. s. v.

plant; soorten zijn: dëdoeo/roq (B), [dëdoe-

gro'aq (S)] : lalang
;
patjtng.

dedos; (më)'ndëdos, met een' ruk aan

iets trekken.

dëgë (B), degaw (S); (ë)'ndëgë (B),

(ë)'ndëgaw (5) = (ë)'ndt'q soekë (5),

(ë)'nde'aq soekaw (5). (Zie die woorden).

degom; bëdëgom, klanknabootsend

woord voor het geluid van den donder,

van het klotsen van de golven.

d e g o r ; klanknabootsend woord voor het

geluid als van het stampvoeten; als van

het stooten van een karretje bij op- of

afrit van eene brug, welke niet van een

stootbalk voorzien is.

dëhagë (B), dëhagaw (S); dorst.

d ë h a m ; h'm
;
(më)'ndëham, kuchen als

wenk of teeken.

d ë k a p ; (më)'ndëkap, de armen om iets

heen slaan, omarmen.

dëkoe (/?), (më)'ndëkoe = dëkoq.

dekoq (B) = (më)'mpoenjë (5), zie

poenjë (B).

3
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dëkot; paardenvlieg, horzel.

dëlah (B), doelah (5) = djangan.

d 6 1 a p a n ; acht; dëlapan belas, achttien

;

delapan likor, acht en twintig; dëlapan

poeloh (B) [poelo'ah (S)], tachtig; kedëlapan,

de achtste maand van het jaar.

d el agrr
;
gew. dëdëlagr, loopen zonder

op iets te letten ; argeloos voortloopen.

d ë 1 a s
; gew. dedelasdëlas, uit- en ingaan.

dëlëman; (ë)'ndëlëman, drachtig zijn;

(ë)'ndëlëman sarat, hoogst drachtig.

dëlong; e. s. v. boom, waarvan de bast

als geneesmiddel wordt gebezigd.

dëmam; koorts ; demam di poe^roq (B),

[poe^ro'aq (S)], kraamvrouwkoorts; demam

mi'adi, kraamvrouwenkoorts met buikziekte

gepaard gaande.

d e m b o 1 (B), dëmbot (S)
;
gew. dëdëmbol

(B), dëdëmbot (5) = garaw.

dëmëtas; e. s. v. heester.

dëmpang; dëmpang dëmpmg (B),

dëdengkmg (S), nabootsend geluid voor het

geschreeuw van den tijger.

demping; zie dëmpang.

d ëm p o 1 ; stopverf.

dënang; bëdënang, zwemmen.

dëndam (ook: dëmdam); inwendig

verlangen ook in kwaden zin.

dëndan; gespannen rotan om daaraan

kleêren te hangen, (die rotan wordt ge-

woonlijk gespannen van de »ga</rang"

(zie dit woord) naar den naastbijzijnden

klapperboom).

den dan g; dëndang 'a'osan, onverza-

diglijk.

den de (B), dëndaw (S); boete als straf,

geldboete.

dëngah; I dedëngah, hijgen, buiten

adem zijn bijv. tengevolge van zware ver-

moeienis.

II bëdëngah, loeien van het rund.

dëngan; I voorz. met; voor.

II pers. voornaamwoord 2 C pers. meerv.

;

gij, gijlieden;

III = kaba; gew gebezigd door jongeling

tot jong meisje;

IV bedëngan sanaq, broeder en zuster

van elkander zijn.

dëngar (dënga^r), hooren
;

(ë)'ndiqdë

dëngao/r kate (B), (ë)'ndt'aq dëngao/r kalaw

(5). weerspannig, ongehoorzaam; nënga<?r,

iels hooren; këdengagrran, gehoord worden

;

tëdënga^r, toevallig hooren
;
pëndënga^ran.

wat men hoort, het geboorde; nënga^rka'(n),

aanhooren, toehooren, toeluisteren ; sëpën-

dëngagran ; lengtemaat, nl. de afstand van

den voet tot de kin langs eene rechte lijn

gemeten. (?)

dengi; gew. dMengi, piepend adem-

halen zooals een asthmalijder.

dëngi'ng; bëdëngt'ng = dëstng.

d ë n g k i ; nijdig, wangunstig, nijd, baat.

dëngkï'q (B) = kapot.

d eng kol; misvormd, kort en krom,

gebocheld.

dengoe; gew. dëdëngoe, huilen van

kleine kinderen.

dëngong; bedengong, dreunen, weer-

galmen, gonzen, snorren, brommen, loeien

bijv. van eene vlieg, tor, kogel, van den

storm ; ook : het galmend geluid van een

klok, van een »gong", (zie dit woord).

d ë n go t ; dëngot dengot, zeuren, zaniken,

met aandrang vragen.

d ë n i (j)
'ë (B), dëni(j)'aw (5) ; de wereld,

hel tegenwoordig leven.

dënjap; pijlsnel flikkeren.

dënjar, bëdenjar, tintelend zooals het

gevoel als men zich tegen den elleboog stoot.

dëntang; dëntang-dënlarg; klankna-

bootsend woord voor het geluid van de

»tjanang". (zie dit woord).

den tam; zwaar ploffend geluid, zooals

van een' boom, die op den grond valt.
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den torn; zwaar ploffend geluid, zooals

het geluid van den val van een zwaar

lichaam.

de pat; dëpal'i, iemand uitnoodigen,

afhalen.

depati; titel van doesonhoofden.

dëpe (B), dëpaw (S); vadem, nl. de

afstand van de vingertoppen bij uitgestrekte

armen.

depj'k; klankuaboolsend woord voor

het geluid van een' slag legen het aangezicht.

deraj; groote menigte, stroom van val-

lende of zich voortbewegende voorwerpen;

bëdërajdëraj, bij stroomen vallen of zich

voortbewegen van den regen, eene menigte

menschen, bladeren, tranen enz.

derak; klanknabootsend woord voor

een krakend geluid zooals van geboomte,

dat bij hevigen wind heen en weer be-

wogen wordt.

dërakë, [gew. (ë)'ndërakë] (B), nëra-

kaw (<S) ; zoo arm als job.

dëgrrali; (më)'nde</rali, een ontuchtig

leven leiden, hoereeren.

dëram; I dëram dëram, klanknaboot-

send woord van het geluid van metalen

bekkens;

II dedëram, gejuich, vreugdekreten.

dërap; klanknabootsend woord voor

doffe geluiden, zooals paardengetrappel.

dëraq; dëdëraq, klanknabootsend woord

voor een krakend geluid, zooals van hout

en bamboes, dat gespleten wordt; van het

geluid als men door de modder loopt.

d e r a s ; klanknabootsend woord voor een

ritselend geluid.

dëgrras; snel, ras, gezwind, sterk van

alle bewegingen zooals van gang, stroom,

wind, regen, enz.

dë</raw; dëde^raw, gezegd van een

dag met afwisselend weder.

dë#ri(j)'an; e. s. v. vrucht; soorten

zijn: clëjgrri(j)'an : 'adjan; bantal; da'on;

kidjang; mëloekot; sëlëbang; tëmbagë (/?),

tëmbagaw (5); timboq (/?), timbo'aq (S);

të#rëtap, de wilde doerian.

dërit; bëdërtt, afgemat door ziekte of

pijnen.

dërodoq (B) = didt'h (B) (ƒ).

dërok; dëdërok, tuiten van de ooren,

doordat daarin water gekomen is.

d ë g r o n g ;
(më)*ndë#rong, loeien, gonzen

van vuur, van den storm enz.

dë</rop; dédegrop, hard en krakend

bij het kauwen bij hard elen.

dërot; dederot, klanknabootsend woord

voor het geluid, dal voortgebracht wordt,

als men klappers raspt, met de vingers

iets afkrabt.

dësah; dëdësah; ruischen van bamboe,

alang 2
, water enz.

dëstng; bëdësmg, tuiten, suizen van

de ooren, fluiten van den wind.

dësj'r; (ook: desi'^r) dëdës&r, rillen bij

opkomende koorts.

dëstt; dëdës/t, klanknabootsend woord

voor een schril geluid.

dëtaq; bëdëtaq, slaan, kloppen met een'

hamer.

dëtas; klanknabootsend woord zooals

voor het geluid van papier en bladeren,

die worden doorgeknipt.

dëU'p; dëli'p dëtt'p, klanknabootsend

woord voor het geluid van het likken.

d ë t j a s; dëdëtjas, klanknabootsend woord

voor het geluid als in taaie modder getrapt

wordt.

dëtjaw; bëdëtjaw, van boven naar

beneden springen.

dëtjtng; klanknabootsend woord voor

het geluid van klein geld, dat geteld wordt;

(më)'ndëtjmg, dat geluid voortbrengen.

dëtjt's; (më)'ndëtjts, blazen van tijgers,

katten, slangen.
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d e t j i t ; (më)'ndëtjtt, piepen, zooals jonge

vogels, muizen en derg.

d e t j o p; bëdetjop, indringen in iets zooals

van een' kogel; duiken van een' visch, die

uit het water gesprongen is.

d e t j o r ; klanknabootsend woord voor het

geluid, voortgebracht bij het uitgieten van

water uit een' ketel, teweeggebracht door

den val van een' waterstraal.

di; I = (e)nggi; II het mal. 'oleh;

III voorvoegsel tot vorming van het passief

der werkwoorden; IV wat betreft; dikoe

wat mij betreft enz.; V voorz., in, te, op,

aan enz., di 'atas; op, boven op; di bawah
;

beneden, aan den voet van; di dalam,

binnen, binnen in; di loe(w)'a^r buiten;

VI dikalë (#), dikalaw (S), [ook : pa^r'ini

(5)]; eertijds, vroeger, wijlen; VII zie:

banjaq en lamë (Z?).

didi'h (#), didt'ah(S); (më)'ndidiïi (B),

(më)'ndidrah (S) ; kokend ziedend van vloei-

stoffen ; ook opborrelen van kokend water.

digal; gew. (më)'ndigal digal, rond-

slenteren zonder iets te doen.

d i g a m (B) ; twee aan elkander genaaide

stukken wit katoen.

di(j)'am; zwijgen, stil zijn, wonen,

verblijf houden.

d i (j) ' a n g ; bëdi(j)'ang, zich bij vuur

warmen ; mëndi(j)'ang, iets bij vuur warmen.

di(j)'ë (2?), di(j)'aw (5); pers. voor-

naamwoord van den o en persoon; in den

4en n. m. v, ook bezittelijk gebruikt;

di(j)'ëlah (B), [di(j)'awlah (S)] 'itoe; dat

wil zeggen, namelijk.

diktt; beetje, siertje; sëdilut, een

weinig.

dimaq (B) madaq (5); niet lekker van

smaak, gevoel, bevinding, onpleizierig, on-

aangenaam.

dindaq [van (ë)'ndiq (e)'ndaq] =
(ë)'nggop.

d i n d i n g ; wand, beschot, schut, boord

van een schip; opstaan, de zijstukken van

eene kar; dinding 'agri; een witte kain,

dat langs het lijk, waarboven de »bahan",

(zie dit woord) ligt, gelegd wordt.

ding = 'aduig.

d i n g i n ; koud, koude
;
(e)'ndingin, betten.

dinjts; gew. dëdinjts, klanknabootsend

woord voor het sissend geluid van water

op eene gloeiende plaat, op heet ijzer.

dï'q = 'adi'q;

dtq hoedjang, waarmede de gehuwde

vrouw haar ongehuwden zwager — jongere

broeder van haar echtgenoot — aanspreekt.

dtq boeniïng; waarmede men zijne schoon-

zuster — echtgenoote van zijn jongeren

broeder — aanspreekt.

digri; zelf, eigen, gij, je.

digrikoe, ik zelf; di^rimoe, gij zelf;

di</rinjë (B), digrinjaw (S), hij zelf.

sëndnjri, van zelf, uit zich zelven.

dtwatë (B); dtwataw (S), meervoud

van goden.

diwë (B), diwaw (S); goden als: d/we

(B), dnvaw (S) : 'andasan ; boengsoe ; di

goenong; di la'ot; ketoenggalan, naüng

njawë (B), njahng njawaw (5) ; naltng [nja-

U'ng (S)] sa'ot; ngiloq'i (B); noe<?ronka(n)

këboemi; ioegron ganti; sëngkoenë (B).

dj a bal; I = tjakagr; djabalan, ge-

droste veroordeelde.

II = gagaw.

dj a bat; I (më)'ndjabat, met de hand

vatten inz. de keel van een beest om het

te slachten.

II het afhalen, afstroopen van het vel

van hoornvee.

djabt'r; (ook: djabt'gr); zoowel vagina

als de vaginamond.

djabong; e. s. v. eetbaar gras.

djabot; harig, vezelig, ruig, ook be-

haard, baardig.
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djadi; I worden, iets zijn, geboren

worden, ontstaan, tot stand komen, tieren,

groeien, gelukken, gedijen, doorgaan, ge-

schieden ; zoo gebeurde het dat ; pedjadi

of pedjadi mo'anaj, ouders;

II = 'iloq (B).

djadja#r; recht uitstrekken van het

been bij het slapen ; stijf, hard worden

zooals een dood lichaam.

djadje (/?), djadah (S); zie djeme (B).

djadol; zware borsten bij meisjes.

djagal; I in het klein verkoopen, rond-

venten; djagalan, koopwaren van rond-

venters.

II (nië)'ndjagal, voortdrijven, wegjagen;

ook achternazetten, vervolgen, trachten in

te halen.

dj a gat; landstreek.

djage (B), djagaw (5), wakker, ont-

waakt, ontwaken ; (më)'ndjagë (B), (më)*n-

djagaw (5), waken, de wacht houden,

bewaken ; tedjage (B), bewustheid hebben
;

zich zelven of van iets anders bewust.

djagong; mais; soorten daarvan zijn:

djagong: 'awap; belande (B), mengalaw

(S); besemah [B)\ doe(w)'e (B), [doewaw

(S)] ; boelan; kajoe 'agre (B), ['a#raw (S)];

lilm ; moesi ; 'oedang; pohh (B), poti'ah (S).

dj ah at (B), dja'at (S); slecht, boos,

kwaad, leelijk; pëndjahatan = kërampang.

djaln'l (B), dja'it(S), naaien; het naaien;

(më)'ndjahit (B), (më)*ndja
,
*t (5), iets

naaien
; pëndjahitan (B), pendja'itan (S),

het naaisel, wat genaaid is of moet worden.

dja'th (B), djaVah (5), hazardspel;

soorten zijn: dja't'h (B): doe(w)ë; ligë;

dëlapan. [djaVah (5): doe(w)
:

'aw; tigaw;

dëlapan],

djaj; 7 e jaar van de achtjarige tijd-

rekening.

djalan; weg, pad, gang, handelwijs,

middel, gelegenheid voor iets, aard; bedjalan,

loopen, gaan, op weg zijn, op weg gaan,

vertrekken, (me)'ndjalani, begaan, bewan-

delen; (më)'ndjalanka(n), ten uitvoerbren-

gen ;
geld uitzetten, djalan sëpintjang

doe(w)e (B), [doe w)'aw (5)], de gang van

kleine kinderen, die pas beginnen te loopen.

djalang; I verwilderd, van de troep

afgezworven, rondzwervend

;

II djalangan, weideplaats;

III djalangan 'ikan, de grootste bij het

»oebaj", (zie dit woord) gevangen visch,

welken men het margahoofd moet aanbieden.

djalaq; e. s. v. vechthaan.

dj al a gr; I (më)*ndjala</r, kruipen van

dieren en planten zoowel over den grond

als omhoog langs een' stok.

II (mëyndjala</r, naar iets kijken, loeren,

terwijl men op eene zijde ligt.

djalal; endeldarm.

djalë (#), djalaw (S); I werpnet;

(më)'ndjalë (B), (më)'ndjalaw (5), visch

vangen met een werpnet;

II djalë (B); djëmë di djalë'i, iemand

die, door zijn doesongenooten dood ver-

klaard zijnde, de doeson voor goed verlaten

heeft.

djaltn; tegen elkander gebonden of

geregen van lange smalle voorwerpen,

zoodat op die wijze een vlak wordt ge-

vormd ; (më)'ndjalin, aldus rijgen of binden

;

pendjaltn, bamboelatjes of staafjes, welke

met doorvlechting van rotanreepen aan

elkander zijn verbonden.

djalt</r; gew. mëntik djah'gr, mannen

gek, vrouwen gek.

dj aloë; [volgens /. ook: djaloh (#)],

korte hanespoor; djaloe tan'ng; kromme

hanespoor.

djam; uurwerk, uur.

djaman; eeuw.

djamaq = kërdjë (B).

djam ban = pistngan; zie pising.
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djambaq; bos, handvol, kuif van

haar, vederen.

d jam bat; brug.

djambat boewaj (beo/rajon), hangbrug;

djambal tëkol, lange ronde houlen staaf

van de eekhoornknip.

djamboe; e. s. v. vrucht; soorten

daarvan zijn : djamboe: 'aji'q (B), 'ajt'aij (S);

besaq ; bol ; djambaq ; djoewat ; këlt'ng

;

lakaw (5); lande (B), landaw (S); mëntiga

(advocaat); monjit; tjine (B), tjiuaw (S).

djambor; het springen in het water

van eene hoogte.

dj a moe (B); (alleen in gebruik in het

«Këdorangsche" een der districten van de

afdeeling Manna en P. 0. Manna); gods-

dienstige maaltijd.

djampi; looverformulier; djampir'adjal;

'antoe; 'asal (ook: metjah koentom); ke-

rangkos; pëtjah dasao;r, enz.

djanah (.6); = djangan.

djanam = djio/rat.

djande (B), djandaw (5); weduwnaar;

djande boenge (/?), djandaw boengaw (5)

;

naam aan den bruigom toegekend, bij het

afsterven van zijne bruid. Zie verder:

këo/rbaj.

dj andjan I, bëdjandjan, onophoudelijk;

achter elkander (?) ;

II het uitschudden zooals een rist uien.

d j a n d j i ; belofte, overeenkomst, voor-

waarde, afspraak, termijn, uitstel; njam-

pajka(n) djandji, zijne belofte nakomen,

vervullen; djandji 'oedë (B), ['oedaw (5)]

pëgat, de termijn bijv. van afbetaling is

verstreken; pardjandji'an, overeenkomst,

verbond.

djangab (B) = djangan.

djangan; wordt gebezigd tot vorming

van de verbiedende wijze van spreken;

laat niet; dat niet; djangan 'agi; het is

niet meer noodig; het behoeft niet meer.

djangat; reepen van karbouwenhuid

voor touw gebezigd.

djanggam; het mei de hand vast-

houden.

djanggot; sik.

djangkar = 'akao/r.

djangke (B), djangkavv (S); I afge-

paste ruimte; bepaling van een maximum

of minimum ; gewone, voor iets gestelde

II berekenen, oordeelen ; wanen, meenen.

djangki; gesloten raam van bamboe,

waarop de vracht wordt gebonden door

middel van drie banden van boomschors;

een er van rust tegen het voorhoofd, door

de beide zijdelingsche worden de armen

gestoken.

djangkong; zacht gekromd van een kris.

djantar = gërgoq, (zie dit woord)

van 2— 3 geledingen bamboe.

dj anti' q (B), djanti'aq (5), bevallig,

sierlijk.

djantong; het hart van menschen en

dieren; hartvormige punt van den pisanglros;

djantong balong; djantong bet/s, kuit; djan-

tong lengan, biseps; djantong langan,

muisje van de hand.

dja'oh (B), dja'o'ah (S); ook djëdja'oh

(B), djëdjaVah (5), ver, verte, afstand;

sëdja'oh dja'ohnjë (/?), sëdja'o'ah dja'o'ah-

njaw (S), op zijn verst.

djaq; (ook: djaq di), voorz. van, van

af; van den kant; gemaakt van; afkomstig

van ; uit.

dj arak; e. s. v. boom; soorten zijn:

djarak: 'abang; ni(j)'o#r; potm (B), po-

tt'ah (5).

djarambah (ook: djërambah) =
djambat.

d j a r a n g ; zeldzaam, schaarsch, zelden

;

ijl, wijd uit elkander; dun gezaaid ; spaar-

zaam ; weinig.
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djaraw; afsluiting, nl. van bamboe-

kokers, nabij beide uiteinden doorboord,

zoodat zij gemakkelijk kunnen worden

verschoven langs twee horizontaal geplaatste

ronde stokken, waaraan zij als het ware

geregen zijn.

d j a 9 r i ; vinger; djaori lipan; zie ping-

gau; djao/ri mams, ringvinger; djagri tëngah,

middenvinger; djagri liltpan; zie pinggan,

djëdjaori; spaak van een wiel.

djaring; een groot net zoowel om visch

als om groote landdieren te vangen ; scha-

kelnel; djan'ng boerong; vogelnet.

djagrom; naald; wijzer van een uur-

werk.

dj

a

tob (B), djato'ah (S) = laboh (B);

(më)ndjatohka(n) (#), (me)'ndjato'ahka(n)

hoekoman : een vonnis vellen.

djawab; antwoord.

djawal; = kërdje (B).

djawe (#), djawaw (5); l Javaansch;

II e. s. v. gierst; soorten zijn: djawe (B),

djawaw (S) : koem'ng
;
padi beo;ram.

djawi; djawi djawi e. s. v. hout.

d
j a wiq (5), djawt'aq (S) ; bedjawjq (B),

bedjawi'aq (5), de lippen zwart verven

met het sap verkregen bij het branden

van de «kajoe mëo/rpojan".

djëbak; vogelknip.

djëbaj; manen van een paard.

djëbih (B); vlakke rand van een

bord (ƒ).

djedjaboe; zie pi(j)'as.

djëdjaq; I tred, slap; (me)'ndjëdjaq,

treden, den voet op den grond neerzetten

;

II (B) = doegë (B).

djëde (B) =kënë; didjëdë pënjaktt =
kënë pënjaktt.

djëgt'1; (më)'ndjëgil, de oogen openen

bij het ontwaken.

djëkalë (B) = djekaloe.

djëkaloe; indien, als, zoo.

djëlapang;rondehoutenschijf,waarvan

enkele rijstschuren zijn voorzien om de

rotten te beletten in de schuur te komen;

djëlapang: mas; ëmas; de hemel, alleen

in rëdjong's voorkomende.

djëlas; afgedaan, vereffend; voltooid,

gereed.

d j ë 1 a t a n g ; brandnetel ; soorten daarvan

zijn: djëlatang: 'aka^r; boelan; kajoe 'agre

(/?), ['agraw (S)]\ këbaw; nigroe, poejoh

(B), poejo'ah (5); groese (B) groesaw (5).

djëlëmë (B), djëlemaw (S); gew.

(ë)'ndjëlëmë (B), (e)'ndjëlëmaw (5); gezegd

van een' jongeling, die reeds besneden is,

doch wiens tanden nog niet zijn gevijld.

djëlëngaw; (më)'ndjëlëngaw, staren

op iets, strak kijken op iets.

djëlënU'q [B), [ook djedjelëntiq],

(më)'ndjëdjolënU'q (B), al hinkende loopen

zooals iemand die op een doorn heeft getrapt.

d j ë 1 i m p o q (B), djelimpo'aq (S); (nië)'n-

djëlimpoq (B), (më)'ndjëlimpo'aq (S), zich

nederleggen van menschen (ook van groote

dieren) met de beenen (pooten) tegen het

lichaam aangetrokken.

djëhng; (më)'ndjeU'ng, zijdelings zien,

scheel zien.

djëloepong; jonge plant, welke pas

uitgeloopen is en nog geen bladeren heeft.

djeloe(w)'aq = djëloe(w)'tq.

dj ëloe(w)*th; djedjëloe(w)'ih (B), be-

dwelmd, bevangen.

d j ë 1 o e (w) ' t q (B), djëdjëloe(w)'t*q, klank-

nabootsend woord voor het geluid, dat men

maakt als men op hel punt is van te

vomeeren ; djcdjëloe(w)tq*an ; onverzadigd

van een' zuigeling, (ƒ).

djëlongar(5); tëdjëlongar, gedeeltel ij

k

te voorschijn gekomen zooals bijv. een

slak uit haar huisje («/).

djëloq (B), djëlo'aq (S) ; gew. djëdjëloq

(B), djedjelo'aq (5) = djëloe(w)tq.
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dj ëmadilahtr; naam van de zesde

maand van het arabisch jaar.

djemadilawar; naam van de vijfde

maand van het arabisch jaar.

dj em ah at (B), djema'at (S); Vrijdag.

djema'ir; achtste jaar van de 8-jarige

tijdrekening.

djemalë (#), woord, dat alleen in

• RedjongV voorkomt, en waarvan men

de beteekenis niet wist op te geven.

djëman (1?) ; ziekte door djins ver-

oorzaakt.

djëmbaq; e. s. v. prei; soorten zijn:

djëmbaq: doeson; gipth (B), gipt'ah (5);

nipi'h (/?), nipt'ah (S) ;
poeo/ron.

djëmba^ran; zie djembaw'an.

djembaw'an; [ook: djëmbao/ran (/)],

waaronder een stuk grond wordt verstaan,

dat men van zins is te ontginnen.

djëmë (B), djemaw (S); persoon, indi-

vidu, mensch, iemand; men;

djëme 'agong (B), richard ; djemaw (S)

betantji, richard ; djëmë (B) [djemaw (S)] boe-

lang ; een rondventer uit de Lembakstreek,

(afdeeling Ommelanden van Bengkoelen);

djëmë (B), djemaw (S) di'araq= toerotan

;

djëmë (ë/ndq (ë)'ndjadi (B), djemaw

(ë)'ndt'aq (ë)'ndjadi (5), gezegd van iemand

die lomp, linksch is.

djëmë (ë)'ndjadjë (J9), djemaw (ë)'ndjadjah

(S), uitlooper;

djëmë (B), [djemaw (S)], kambangan;

de menigte;

djëmë (B), [djemaw (Sj\, mëlajoe; maleier;

djëmë mëgra'ih mërandan (J9); schul-

denmaker;

djëmë (B), [djemaw (5)] ngangkat soem-

baran; een praatjesmaker, schetteraar, op-

snijder; djëmë (B), [djemaw (S)] noenggoe'i;

pandeling.

djëmëlah; som van eene optelling;

opsomming.

djëmenang dtwë (B) = mëlikat

pojang.

d j e m o g r ; aan de zonnehitte blootgesteld,

gedroogd
;

(më)'ndjëmoo/r ; iets in de zon

te drogen hangen ; bëdjemoor 'agri, zich

in de zon koesteren inz. van krokodillen.

djëmpot; sëdjëmpot, zooveel als men

met de toppen der vijf vingers vatten kan

;

(më)'ndjëmpot, I met de vingers iets vatten

of nemen, II iemand uitnoodigen, af-

halen.

djënang; I degene, die bij het hanen-

kloppen de inzetgelden houdt;

II = 'inaq (in de spreektaal niet ge-

bezigd).

djënëka'an (B); guitenstreek, grap.

dj en gal; (më)'ndjëngal, eventjes gluren,

loeren.

djengkalaq = toelaq.

djëngkirat; djëdjëngkirat, loopen al

zwikkende op een been.

djengktt; gew. verbonden met djërë-

ringkmg = djëlenüq (i?).

djengkoeo/roh (2?); zie doewaorë (2?)

.

djëngoq (B), djëngo'aq (S) ; een rouw-

bezoek afleggen ; in
J
t S beteekent 't ook

:

zijne opwachting maken, verschijnen voor.

djëni; vocht uit de voorslanderklier;

afscheiding van het slijmvlies in de vagina.

djëntëri'q; e. s v. »toekaq"; (zie dit

woord).

djeragan; gezagvoerder, schipper.

djërambah; I = djarambah; II pan-

deling {?),

djegframi; I stoppels op het veld

overgebleven, nadat de padi gesneden is;

II djëoramt da'on, wandelende tak.

d j ë r a n g ; een oogenblik, een zeer

korte tijd.

d j ë r a n g a w ; e. s. v. lieswortel, kalmus.

djë</rangkang; toestel dienende voor

het branden van eene damarkaars; dje-
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grangkang 'ambaq'an, toestel om fijn raméh-

touw voor netten te maken.

dj e rat; e. s. v. visch (?).

dj e^ rat; strik, strop

djërawat; uitslag, vurigheid in het

aangezicht.

djë#re (#),dje</raw(S); hang, bevreesd,

overbluft.

djëgredjaq; I zie groemah.

II de korte middenstijlen van het dak

eener buflelkar.

djerënang; drakenbloed; zie ook

»'oewi'\

djegfrenth (B); djëqrent'ah (S), helder,

doorschijnend van water, glas enz. ; zuiver,

oprecht van hart.

djë rëringktng; zie djëngktt.

djëridjth (B), djeridjt'ah (S) ; (më)'n-

djëridjih (B), (më)'ndjëridjt'ah (5), op-

wellen van water (/).

dj egrih (B), djegrt'ah (5), moeilijkheid,

moeilijke positie, moedeloos, legen iels

opziend.

djeri(j)'aw; zie groemah.

djerikoq (B), djëriko'aq (5); lëdjërikoq

(B), [tëdjëriko'aq (5)], verzwikt, versluit.

djegrtng (ook: djën'ng) ; e. s. v. boom

met stinkende vruchlen, welke als toespijs

bij de rijst worden gegeten ; soorten daarvan

zijn: djëgrtng: këlawang; koewaw.

djë</ringot; (ë)'ndjëgringot, gewron-

gen, scheefgetrokken van den mond.

djërt'q (B), djërt'aq (S) = kën'k.

djëriwat; elkander knipoogjes geven ;

elkander lonkjes toewerpen.

djëroemos; plat voorover vallen.

djëroengkong; op 't punt zijn van

voorover te vallen.

djëroengkop; tëdjeroengkop, voorover

gevallen.

djëgrom; (më)'ndjëgrom, zeggen, ver-

tellen, mededeelen.

djë^roq (ff), djë</ro'aq (S); vrucht

van de »këpajang" (zie dit woord), welke

men, na te zijn uitgeperst, onder toevoeging

van water en zout, laat gisten.

d j i d j a g r (B); (me)'ndjidja</rka(n), eene

zaak verdagen (ƒ).

djidjtr = gagaw.

djidjtl (B), djoedjot (S); (më)'ndjidjtt

(B), (më)'ndjoedjot (S), iets zacht bewegen

of aan iets een' zachten ruk geven zooals

aan de vischlijn.

dj i kale (B), djikalaw (S); indien,

ofschoon.

djikë (B); indien, als, zoo.

dj il; gevangenis.

djilat; (me)'ndjilat, likken; ook van

de vlammen gehruikt.

djtm; vierde jaar van de 8-jarige tijd-

rekening.

dj ima l; amulet.

djt'n; daemon, kwade geest; djen : 'aji'q

(B), 'aji'aq (S); beroewang; pëlst't,

djinaq; tam, mak, gewend.

dj in dj ing I =balaq; II bëdjindjtng;

eene wijze van dragen van een kind bij hel

doorwaden van eene vrij diepe rivier; het

kind staat dan recht op, steunende met de

voelen op de schouders van drager of draag-

ster, die het kind bij de armen vasthoudt.

dj i n d j tn ga n
;
[grwd. : djindjtng I (?)]

djindjtngan mati (B); de goederen, die ook

door de vrouw bij een »koele" (B) huwelijk

moeten worden medegenomen bestaande in

verschillende zit- en ligmatjes, matjes om

de padi te drogen, 4 soorten van gekleurd

garen, één kopje, één schotel, één mes,

2 ri(j)'al (penjambotan boedak), "2 ri(j)'al

(pëmasong). (Zie die woorden).

d j i n g k a w ; met horizontaal of nagenoeg

zoo uitgeslrekten arm, van boven naar

beneden vatten ; reiken naar iets, waar

men niet bij kan.
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d j i r a t ;
(më)'ndjiiat, ter aarde bestellen.

dji tan ; = kayril 'akagr, (zie kaqril).

dji wat ;
(më)'ndjiwat, toestemmend met

de oogen wenken

dji we (B), djiwaw (5); ziel, leven.

djobah; lang opperkleed bij de badjis

in gebruik.

djoe; I tegen elkander stooten zooals

vechtende stieren, bokken enz ; II tegen-

stand, tegenweer bieden, zich verzetten

tegen.

djoedi; hazardspel, dobbelspel.

djoedjol; = silap.

djoedjot; (më)'ndjoedjot, aan iets

trekken, zooals een visch aan de lijn.

djoe doe; ook: djoedoe pi(j)'alang, ge-

zegd van personen, die op elkander het oog

hebben, op elkander verliefd zijn.

djoegang; bedjoega ng, een kind dragen

op de wijze voorgesteld in de flg. 11 en

12 van Ploss «das kleine kind vom Tragbetl

bis zum ersten schritt".

djoege (B), djoegaw (S); zelf, wel,

ook; steeds, aldoor, steeds voort.

djoegi(j)'ai) (/?) ;
grappig, kluchtig (/).

djoegtt; een dans alleen bij het ga-

wt(j)'an uitgevoerd.

djoekoh (B) = tjoegong.

djoekot; e. s. v. heester met genees-

krachtige bladeren.

djoe lang; (me)'ndjoelang, schrijlings

op nek of schouder zitten ; een kind zoo

dragen.

djoelat; een groote onbepaalde tijd of

ruimte; djoelatan; meetlijn; graad, ver-

wantschap.

dj oei i; gebruikt als hulptelwoord bij

het opnoemen van visschen; (dit woord

wordt echter zelden gebezigd).

dj oei ing; scheel, loensch.

djoehq (B); guit, schalk.

d j o e I o n g ; eersteling, begin (?).

dj oei o q (B), djoelo'aq (S); (me)'n-

djoeloq (B), (me)'ndjoelo'aq (S), vruchten

afstooten
; pëndjoeloq (/?), pëndjoelo'aq (5),

lange slok of bamboe om vruchten af te

stooten ; sëpëndjoeloq'an (B), [sependjoe-

lo'aq'an (5)] koedjor, eene lengtemaat nl.

:

de afstand van den voel tot aan de punt

van eene lans, welke men omhoog heeft

gestoken, langs eene rechte lijn gemeten.

djoelogr; (më)'ndjoelo</rka(n), recht-

uitsteken inz. van de tong uil den mond.

djoe m bang (S) = bagos, ('t woord

komt alleen in »rëdjongV voor).

djoempong; I haarvlok op de kruin

van het hoofd; II — tigrah.

djoempotan (B); zie koele (B).

dj oenan ; hel beplanten van eene ladang,

welke op urwoud is aangelegd.

djoendjang; eene vierkantsmaat voor

bouwvelden. Zie ook : 'agri.

djoendjong; I (më)'ndjoendjong, op

zijn hoofd nemen, leggen, dragen.

II djoendjong: bëloekagr; boekil,

e. s. v hout.

III djoendjongan = landjaran.

djoenggang; cholera.

djoengkang; = toelaq.

djoengkas; het boven den grond uit-

steken van de wortels van een' omgevallen

boom.

djoengogrr; bovenlip.

dj oen go t; I ovaal (?); II hoek van

een vlak of van vlakke voorwerpen.

djoentaj; bëdjoentaj djoentaj ; slinge-

rend of los neerhangen, bijv. van de beenen

als iemand zit; ook: slap neerhangen van

de borsten van eene vrouw.

djoeraj; I = wans.

II djoeraj toewë (B), [toewaw (5)], oudste

tak in een geslacht.

djoeroe; (ook: djoeoroe), I iemand, die

in het een of ander bijzonder bedreven is,
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daarin voorgaat, daarin uitsteekt of uit-

munt; djoeroe mnedi; stuurman, roer-

ganger; djoeroe tinggi; de doekoen bij het

inzamelen van was en honig van den

»si(j)'alang" (zie dit woord); djoeroe toeh's

;

schrijver; de Inlandsche afdeelingsschrijver.

II djoeroe pajong, dcgcen die bij het

»tari pro(w)'ah'u" (zie dit woord), de

«pajong" houdt boven den dansende.

III Zie »o/roemah'\

dj oer os (B); trouw en oprecht (het

mal. : toeloes dan ichlas).

djoewadah; alle soorten van gebak.

djoe(w)'al; verkoopen; (më)'ndjoe(w)'al,

iets verkoopen; djoewal — heli, koop en

verkoop; djoe(w)'alan, koopwaar.

djoe(w)'ang; I (B) = toendjang.

II bëdjoe(w)'ang ; vechten van groote

dieren, die tegen elkander inloopen, zooals

olifanten enz.

djoe(w)'aran ; strikboog; de als veer

dienende dunne bamboe bij een palingknip.

djoe(w)'arë (ö), djoe(w)'araw (S)

;

dobbelaar, hanenklopper.

djoe(w)'j't; op en neder wippen zooals

de staart van een kwikstaarlje; djedjoe(w)t't,

kvvikstaart.

djong; vaartuig.

djongkang; I groot, forsch gebouwd;

II gezegd van een ontwortelden boom,

welks takken den grond nog niet hereiken.

d j o n g k i t ; gezegd van een' on twor-

telden boom, welks takken den grond be-

reiken.

djoq (B), djo'aq (S) = (ë)'ndjoq (B).

dodol (ook: doedol); e. s. v. gebak.

d o d o n g (ook : doedong) ; een stootwapen

;

e. s. v. korte dolk met breed lemmer.

doedoq (B), doedo'aq (5); zitten, ge-

zeten zijn, wonen, verblijf houden, gaan

zitten, gelegen zijn, zich zetten tot; doe-

doq besimpoq (B); [doedo'aq bësimpo'iaq

(5)]; doedoq (B), [doedo'aq (S)]: lëpang;

ngimpor; toengkat 'adjaj ; verschillende

wijzen van zitten ; pendoedoq'an (B), de

voet van een »bake (5)". (Zie dit woord).

doegal; blijvende ongesteldheid na het

sluiten van de wond bij zware verwonding.

doe ge (B), doegaw (S); I peilen; II

wanneer de werper wint, bij het dobbelspel

«kruis en munt'''; doege (B), [doegaw (5)]

;

palaq, gezegd van het onbeslist zijn van

het spel bij het dobbelspel : dja'ih tigë (B),

djaVah tigaw (5), (zie dja'th).

doekam (B); de sleenen die na het

»gawi(j)'an" (zie dit woord) op het graf

bij hoofd en voeteinde van de afgestorvenen

worden geplaatst.

doekë (B), doekaw (5); smart; (ook

wel voorkomende in de beteekenis van

:

nijdig, haat); doekë tjitë (B), doekaw

tjitaw (S), droefheid.

d o e k o e ; e. s v. zeer aangename vrucht.

doek on; inlandsen geneeskundige;

doekon tart'aq [(S), P r Mannaq] : de doekon,

die hij de 7 e maand van de zwangerschap

de voorgeschreven ceremoniën verricht bij

afwezen van de eigen doekoen.

doelah (S) = djangan.

doelang; ondiepe houten bak, plat-

boomd met opstaanden rand ; doelang sërbë:

bëlanlan; 'ilam; këndoeri(j)'an; koemng

(#), zie: këndoeri.

doelka'idah; de voorlaatste maand

van hel Mohamedaansch jaar.

doelka'idah* ati; de laatste maand

van het Mohamedaansch jaar.

doeloe; eer, vroeger.

do e lor (ö); = këlawaj.

doendang; doendang padi, oiferfeest

ter eere van «Sangsëri" — de godin der

rijst, — aangelegd om haar een' rijken

oogst af te smeeken, indien die van het

vorig jaar mislukt is.
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doen don ; zie: sawi.

doen dong; bij iemand inwonen, lo-

geeren.

doengan = dengan.

doengkoq (/?), doengko'aq (S)\ gew.

dedoengkoq (B), dedoengko'aq (S); gebukt,

schoorvoetend voorlgaan zooals oude lieden

doeni = deni(j)'e (B).

doe'ö (ook : doeq'ó) ; gebed, bezwerings-

formule.

doepë'an (/?), doepaw'an (S); wier-

rookbrander.

doe^ri; doorn, stekel, puntige graat;

doeori landaq (B), [zie: boenge koedjor (B),

sub boenge (B)].

doerong; (me)'ndoerong, stooten van

een karbouw.

d o e s ë (/?), doesaw (S) ; zonde, misdaad

;

bëdoesë (B), bedoesaw (5), zondig.

does on; dorp; doeson laman, ingeze-

tenen van eene doeson, die bijna allen aan

elkander geparanteerd zijn; sëdoeson, dorps-

genooten.

doe (w) 'ar; gew. dedoewar, klankna-

boolsend woord voor het geluid, dat bijv.

eene aardstorting teweegbrengt.

doe(w)'ao/rë (B), doe(w)'aoraw (5);

deur; doe(w)'aorë këtjtq (B), doe(w)aoraw

këtjj'aq (5); venster, luik; doe(w)'a<7raw

djëngkoeo/roh (B), doe(w)
,
a^raw djëngkoe-

o/ro'ah (S) = djaraw.

doe(w)'ate (B), doe(w)'ataw (5) =
di(w)'atë (B).

doe(w) J
e (B), doe(w)'aw (5), twee;

doe(w)'ë (B), [doe(w)'aw (S)] belas, twaalf;

doe(w)'e poeloh (/?), doe(w)'aw poelo'ah (S),

twee en twintig ; doe(w)'e (B), [doe(w)*aw

(S)] sëkëlamm, echtelieden ; këdoe(w)'e (B),

këdoe(w)'aw (5), de tweede ; ook de tweede

maand van bet jaar.

doe (w) 'tl; (më)'ndoe(w)'tl = 'oempi'1.

doe(w)*tt; duit.

dolang = dolaq.

dolaq; gew. dolaq dah'q (B), [dali'aq

(5)]; verdraaid, verkeerd.

dongan = doengan.

dorong; tedorong, te ver gegaan bijv.

in het spreken.

E.

ëlang = lang.

ëmas = mas.

(ë)'mbakoe; tabak

(ë) 'm bal; gehoorzaam: (ë)'ndtqdë (#),

(ë)'ndidaw (S) (e)'mbal, onverschillig voor

vermaningen, ongehoorzaam.

(ë) 'm ban boerong; e s. v. poewao/r.

(ë)'mbaq; even, als, van dezelfde ge-

daante; (e)'mbaq: 'ini, zoo, aldus, zooals

dit ; 'itoe ; dus, aldus, zoo, zoodanig; 'itoelah

(/?), sëdaq njawlah (5), zoo staat 't ermee,

zoo is 't ermee gelegen ; inanë (B), manaw
(S), hoe, op welke wijze.

(ë)'mbatjang; e. s. v. boom met eet-

bare vruchten; soorten zijn: (ë)'mbatjang:

bëloelang ; mams ; masam ; 'oetan
;
pa'o'ah

(S) ; sëkantoq (B), sekanto'aq (S) ; sëkoem-

bang ; sëmboelaw (ook : masam boelaw).

(e)'mbaw; lucht, reuk, geur; bëgrëmbaw,

een luchtje hebben.

(ë)'mbëlatah (ook: mëlatah); cylin-

drische fuik.

(ë)'mbë#rang; e. s. v. otter.

(ë)'mbëroekal; onvoltooid, niet ge-

slaagd, niet uitgebroed.

(ë)'mbidang bagi; een huwelijks-

ceremonie.

(ë) 'm b iq (B), (ë)'mbt'aq (S) ; ngembj'q (B),

ngembt'aq (S), blaten van geilen en schapen.

(ë)'mboelo(w)'an; kweekplantjes tot
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inboetiog, welke geplant worden opdesawah-

dijkjes grenzende aan onbebouwd lerrein.

(e) ' m 1) o e 1 o g r a n (ook : (e)'mboeloran)

;

drift stroom.

(e)'mboegroe; ngemboe^roe, achter-

dochlig, ijverzuchtig, jaloersch.

(e) ' m b o e (vv) ë (#), (ë/mboe(w)'aw (5)

;

asch, stof.

(ë) ' m b o n ; dauw ;
(ë)'mbon bëlinë (B),

bëlinaw (5), zware dauw; (ë)'mbon lanang,

mist die als regen neerslaat.

(ë)'mbos: luchtstroom, door blazen

teweeggebracht; ngëmbos, blazen met bek

of mond; ook: van den wind; wegblazen,

aanblazen.

(ë) ' m p a j ; nieuw, eerst.

(ë)'mpame (B), (ë)'mpamaw(S); gelijk,

gelijk als, bij voorbeeld, gelijkenis.

(ë)'mpang. ngëmpang, versperren van

een' weg, van eene rivier; bedammen, be-

dijken, tegenhouden door versperring.

(ë)'mpaq (B); bëmpaq bë'iinbë'an,

zonder wedergade; (ë)'mpaq'an (B) =
kantin

;

(ë)'mpas; ngempas, neersmijteu, neer-

smakken.

(e) ' m p a t ; vier
; (ë)'mpat belas, veertien

;

(ë)'mpat poeloh (#), [poelo'ah (S)], vieren

twintig; këmpat, de 4 e maand van het

maanjaar.

(ë)'mpedoe; I gal; II (e^mpëdoe

tangan, muisje van de hand.

(ë)'mpëlam; de mangga

(ëj'mpëlas; e. s. v. boom, welks bla-

deren voor bet polijsten van hout worden

gebruikt.

(ë)'mpi(j)'as; e. s. v. welriekend

gewas (?).

(ë)'mping; jonge rijst of ander graan

in den bolster geroost en daarna gestampt;

ngëmpt'ng, het aanrechten van een geza-

menlijk feestmaal in de doesou na den

oogst, voordat de padie in de rijstschuren

is opgeschuurd, waarbij (e)'mptng het hoofd-

gebak uitmaakt.

(e) ' m p o e ;
(ë)'mpoenjë {B), [(ë)'mpoen-

jaw (S)] ; bëmpoe = toe(wj'an.

(e)' m poel o#r; plantenmergpit; (e)'m-

poeloor gigi, landzenuw.

(ëj'mpol; zie 'ajam en këbaw.

(ë)'mpong; onderwijl, intusschen, ge-

durende, tijdelijk.

(ë)'mpoq (B), (ë)'mpo'aq (S) ; I als,

evenals, gelijk, zooals, overeenkomstig, als

ware het;

II (e)'mpoq (ë)'mbaqnianë (/?), (ë)'mpo'aq

(e)'mbaqmanaw (5), op welke wijze ook ;

III (ë/mpoq (ë)'mpoq (B) = leloebon

;

IV (e)' mpoq .... (ë)'mpoq (/?), (e)*m-

po'aq .... (ë)'mpo'aq (S), hetzij . . . hetzij

;

hetzij ... of.

ënam; zes; ënam belas, zestien; ënam

poeloh (2?), [poelo'ah (S)], zes en twintig;

kënam, de zesde maand van het maanjaar.

(ë)' ndalahan; eene houtsoort bij moe-

rassen groeiende.

(ë) ' n d a 1 i fj) ' a n ; dicht gaan, zich sluiten

van eene wond, van een gezwel.

(ë)'ndap; laag, nederig; laag staan van

de zon, laag van het houtgewas; ngëndap,

zich aan het gezicht onttrekken bijv. door

te bukken.

(e) ' n d aq ; I wenschend willen, begeeren

;

verlangen, wenschen
;
(ë)'ndaqlah ; hel moet

;

këndaq, wensch, wil, verlangen begeerte,

bedoeling;

II ook: gebezigd tol aanduiding van den

toekomenden tijd der zegwoorden : (het

mal. »'akan").

(ë)'ndas; ngëndas, op eene onderlaag

leggen om er kracht op uit te oefenen.

(e)'ndë (2?), een stopwoord.

(ë)'ndëkoq (2?); 't behoort mij toe, mijn

eigendom; van mij; ik ben er eigenaar van.
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(ë)'ndëlapan ; e. s. v. gras.

(e)'ndëlcngë (B), (ë)'ndelëngaw (S),

e. s. v. boom, welks bast veel looizuur

bevat.

(ë)'ndëlimë (B), (ë)'ndelimaw (S), de

granaatappel; soorten zijn : (e/ndelimë (B),

(ë)'ndëlimaw (5): 'abang; polth (B), po-

mh {s).

(ë)'ndëlong; e. s. v. bout.

(ë)' ndëndoq'an (2?); bet aanspreken

van de moeder met den naam van baar

oudste kind onder toevoeging van het pre-

dicaal, (ë)'ndoq; dus(ë)'ndoq Sima; (ë)'ndoq

Rëbanon enz. (moeder van » Sima"; moeder

van »Rebanon").

(ëj'ndëpas = loe(w)'as.

(ej'ndi; van; bestaande uit, bestaande

in; tëdikit (ë)'ndi, minder dan ....

(ë)
* n d i d a w (S) = (ë)'ndi'aq 'adaw (S),

zie (ë)'ndiq (B); (e)'ndidaw këkalaw, nooit.

(ej'ndigi (B), (ë)'ndigi'aq (S); niet

meer.

(ë)'ndikë (B), (ë)'ndikaw (S); per-

soonlijk voornaamwoord van deu 2cn pers.

enkelv. en meerv.

(ë)'udjq (B), (ë)'ndj'aq (5), neen, niet;

(ë)'ndiq 'adë [Bj of (e/nd/qde (B), [( e)'ndt
J
aq

'adaw (5)], er niet zijn, niet aanwezig zijn,

niet bestaan, onbestaanbaar; (ë/ndiq le^f'adë

[B), niet uil te houden, onhoudbaar; ^ë)'nd?'q

ta'oe (ë)'ndiqdë (B), (e/ndt'aq ta'oe (ë)'n-

df'aq (5), het moet» het zal gebeuren;

coüte que coüte.

(ë)'ndjëlaj; e. s. v. gerst.

(ë)'ndjërmon (ook djërmon), nest van

een wild varken. (/*)

(ë)'ndjoe(w/ang; e. s. v. heester;

(ë/ndjoe(w/ang 'abang.

(ë)'ndjoq (B), (ë)'ndjo'aq (S) ; ngëndjoq

(B), ngëndjo'aq (S), geven, verleenen, toe-

staan, vergunnen, toelaten, opgeven; ook:

overreiken, aangeven, overhandigen; pë-

ngëndjoq (B), pëngëndjo'aq {S), gift, gave,

geschenk.

(ë)'ndong (B) = (ë)'ndoq (B); (ë/n-

dong bisan, aanspraakswoord nl. waarmede

iemand de moeder van zijne schoonzusier

aanspreekt.

(ëj'ndoq (B), (ë/ndo'aq (S); moeder,

moedertje ; ook : als aanspraakswoord.

(ë)'ndoq (#), (ë)'ndo'aq (S): 'angkat,

aangenomen moeder; bapaq, ouders; vader

en moeder; sëruang, geldschieter; iemand

voor wiens rekening men handel drijft;

tujri, stiefmoeder.

(ë)'ngga [ook: (ë)'nggah] == bënagr

en bëtol.

(ë)'nggal; gew. (ë)'nggal (ë)'nggal,

half rijp van vruchten.

(ë)'nggan; grens, tot, tot aan.

(ë)'nggang; zie boerong.

(ë)'nggëlang; de aardworm; soorten

zijn: (ë)'nggëlang: bëlt'h (B), bëh'ah (S);

djinaq; tja tjing.

(ë)'nggi = padë (B).

(ë)'nggi(j) 'ang; e. s. v. riet.

(ë)'nggop; ik wil niet, (het Mal. ta'

maoe 'akoe).

(ë)'«ggoq {B), (ë)'nggoe (S); gew.

verbonden met ni(j)'an = benagr.

(ë)'nggot I = sëkot.

II = djaq, wat meer in gebruik is.

(ë)'ngkas; nagelaten spoor, indruk.

(ë)' ng koe doe, e. s. v. boom, welks

wortel eene gele verfstof levert; (ë)'ngkoedoe

pama; e. s. v. boom bij de moerassen

groeiende.

(ë)'ngkoe(w)'ajë (B) = (ë)'ntoewë (B).

(ë)'ngkoe(w)'as; e. s. v. specerijach-

lige wortel, die bij spijsbereiding wordt

gebruikt.

ë n ing = ning.

(ë)'ntadoe; e, s. v. rups die zich met

de bladeren van de »këladi" voedt.
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(e)'ntah; of, in twijfelachtige vragende

beteekenis ; zie ook : këroe(w)'an ; (e)'ntah....

(ë)'nlah, of..... tf.

(ë)'ntam; ngëntam, met geweld op iets

trappen, vertrappen.

(ë)'ntaq, het aanstampen van eene

lading kruit met den laadstok; pengen-

taq'an 'oeraq, houten pen waaraan een

ijzeren beiteltje om den betel te stampen.

(ë)'ntarë [ook: (ë)'ntagrë) (B)], (ë)'n-

taraw [ook: (ë)'nta#raw) (5)], tusschen,

tusschenruimle, tusschenverloop, tusschen-

poos, tusschentijd, onderlinge afstand,

ruimte tusschen, ongeveer op de hoogte van.

(ë) ' n t a r i ; e. s. v. gras.

(e)'nlëmoe; e s. v. plant met specerij-

achtigen wortel, gelijkende op de curcuma.

(e)'ntenta; betovergrootvader.

(ë)'ntoe(w)'at; knieschijf.

(e)'ntoe(w)'ë (B), (ë)'nloe(w)'aw (S),

schoonvader, schoonmoeder.

(ë)'rtë (B), (ë)'rtaw (S), goederen,

schatten, geld ; (ë)'rte bawë'an (/?), (e)'rlaw

pembawaw (S), goederen ten huwelijk

meegebracht; (ë)'rtë (B), [(ë)'rtaw (5)]

pengintangan (ook: pentjari'an), goederen

staande het huwelijk verkregen.

(ë)'rti; beteekenis, meening; (ë)'rlinjë

(Z?), (êj'rti'ó (5); dat wil zeggen; ngerti,

verstaan, begrijpen.

ö.

gabas; het tegenovergestelde van

• poelan".

gabol; eene inrichting om visch te

vangen, (pi. CXXVI n°. 9, v. H.).

gadak; het V/2
centstuk.

gade (B), gadaw (5); ook: pënggadë

(5), pënggadaw (5). knots.

ga dik; zie goedak.

gading; olifantstant, ivoor; gading

gadjah baj, slagtand van een wijfjesolifant.

ga dis; jong meisje, maagd; penggadisan,

geboorteplaats of laatste woonplaats van

de vrouw vóór het huwelijk
;
gadis: darmtn

tjajë (B), [tjajaw (S)], alleen in »rëdjong's"

voorkomende; koele (#), koelaw (5) ;
jong

meisje met wie een huwelijk kan worden

aangegaan; nganlat; de jonge meisjes die

de geschaakte bruid één maand na het

»masoqka(n) boenting", (zie dit woord),

bij het bezoek aan hare ouders naar de

ouderlijke woning vergezellen ; toe(w)'e (/?),

toe(w)'aw (S), oude vrijster.

gadjah; olifant; gadjah moengkor;

oudtijds eene wijze van gevechtstelling.

gadjat (B) = djagat.

gadji; gage, traelement, salaris, soldij.

gadjol; I (me)'nggadjolka(n), zich niet

aan geloften houden.

II = gandjor.

gad oh (B), [gado'ah (S)], I leven, lawaai,

rumoer; bëgadoh (5), begado'ah (S), rumoer,

lawaai maken; ook: plukharen, ruzie maken.

II (më)'nggadoh (B), [(më)'nggado'ab (S)],

lapan sëmbahan; heelen van gestolen goederen.

ga dong; e. s. v. gewas, welks knol

gegeten, zwelling der ledematen en salivatie

veroorzaakt, maar goed toebereid wel eetbaar

is; soorten zijn: gadong: bengkarong;

'itam; poli'h (/?), polt'ah (5); soeran.

ga gal; (më)'nggagal = poekwl.

gagang; I bloem- en bladsleel.

II steel van een potlepel, bamboezen

steel van een egge.

gagap; stamelen, stotteren.

gagaq; gekko.

ga gas; gew. verbonden met »palaq°:

kaalkop.

gagaw; legagaw, geheel ontsteld, onl
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hulst van schrik; tëgagaw sengki(j)'ap,

onthutst van zwangere vrouwen doorgeesten

veroorzaakt.

gago'ani = dëngkol.

gagor; (më)'nggagor, kloppen, bijv. op

de deur om iemand wakker Ie maken.

gajaq; I gëmajaq = gëmëbtq (#); II

begajaq, bewegen van den grond bij aardbe-

ving («/); III begajaq, met een' arm zwemmen,

terwijl men den anderen arm boven water

houdt om het een en ander (gew. zijne

kleedingstukken) te kunnen vasthouden.

gaje (B), gajaw (S); (më)'nggajëka(n)

(B), [(më)'nggajawka(n) (5'] 'api, gloeiende

kolen etc. uitspreiden.

gajoe; begajoe semhah, een »sëmbah"

komen maken.

gajong; I waterschepper;

II bëgajongan, spiegelgevecht houden, (/).

gajo^r; I toppunt van groei bereikt

hebben

;

II tëgajor, buitengewoon, uitermate, te,

al te.

g a j o t ; het uitloopen van oude klapperno-

ten, welke men aaneen boom heeft gehangen.

gala n g: I zie: kalang;

II lëgalang = bengkëlan.

galaq = soekë (B).

galas; een «djangki" van grooler afmeting.

galaw; tëgalaw = liwat, lëliwat; zie:

liwat.

gale (ff), galaw (S)
;

gew. gëgalë (B),

gëgalaw (S) = sëgalë (B).

gamaq; (më)'oggaruaq gamaq, de hand

aan een wapen slaan en bel een weinig

uit en in de scheede brengen, bij wijze

van bedreiging.

gamba^r; afbeeldsel, beeld, portret,

schilderij, teekening, kaart.

gambt^r; de gambir; soorten zijn:

gambigr: këbaraw ; lake(ff), lakaw(S) ; tëbal.

gann's; bet lange witte onderkleed van

de hadji-klcederdracht; goeloh gamts; hals

(insnijding van een baadje), (/).

g a m i t ; (më)'ngamtt, wegvegen van stof

met den vinger.

ganal (B); boete beslaande in een

«tëngkoeloq" »ka'm" of » gelang", het

meisje en in een »gitar" of »sëlimol" den

jongeling opgelegd, welke boete aan den

persoon wordt afgedragen, die hen op hel

uitoefenen van den coitus heeft betrapt,

dan wel de eerste verschijnselen van de

zwangerschap bij hel meisje heeft op-

gemerkt, (zie die woorden).

gandaj ; bëgandaj, slaan op het rijstblok

door meisjes als amusement.

gandar; het gedeelte van de »parang"

boven de »poeU'ng". (Zie dit woord).

gandë (B), gandaw (S); dubbel, voudig,

maal zooveel.

gandtt (5); amulet.

gandjar; I (me)'nggandjar = loelong

noelong; zelden in de spreektaal gebezigd.

II (B), kandjar (5); bëgandjar (5),

bekandjar (5), onder handgeklap juichen,

tieren, schreeuwen.

gandjil; I oneven; II kegandjtlan,

gezegd van iemand, die zoowel in goede

als in kwade eigenschappen uitblinkt.

g a n d j o r (ook : gandjopr)
;
(më)'nggan-

djorka(n) djandji; niet nakomen van eene

belofte, eene belofte verbreken ; eene be-

lofte veranderen.

gandong; (më)'nggandongka(n), iemand

dragen in eene hangmat ; dragen van balken

door vele personen.

gandos (5); zie: toembong.

ganggang; reet, spleet, opening, scheur.

gangging = 'ampa^r.

ganggoe; I, plagen, storen, lastig

vallen ; II = grimhil.

gangse (B), gangsaw (S); brons.

gantaj; zie: tëbtng; gantaj sandar
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lemang, flauwe helling zooals de helling

waaronder de bamboe geleding, waarin

kleefrijst wordt gaar gekookt (lemang)

boven het houtvuur staat.

gantal; = 'ibos këladi.

ga n tang; uitgeholde dunne bamboe.

ganti; I vervangen, in de plaats van,

in stede van, opvolger, vervanger; meer

in gebruik is : gintan

;

II ganti toenggoe(w)'an (#), bangon

toenggoe(w)'an (S), boete op geslachts-

gemeenschap buiten echt;

III een touw uit de hand draaien met

een gewicht aan het eene einde; ganti(j)'an,

het toestel.

gantth (B), ganU'ah (S); spinnen.

gantjang; vlug in zijne bewegingen;

geganljang, zeer vlug in zijne bewegingen,

schielijk.

g a n t o u g ; hangen ;
(më^nggantongka^)

Aigri, zich ophangen; gantongan; galg,

gantong bënih (B), [bëni'ah (S)], het be-

waren van de bij den oogst nauwlettend

uitgezochte zaadpadi in een »bakë", welke

achter de deur wordt gehangen; tëgantong.

opgehangen.

ga' op; (më)'ngga'op = pëgang ; ook =
'ambtq (B).

gaptq (B), gapt'aq (5); stokoud, zeer

oud van voorwerpen. (?).

gap*t = sëptt.

ga ram (ook: gaoram); zout, keukenzout;

garam sandang; zout, dat men vroeger

zelf aanmaakte.

gagfrang; zie: oroemah.

garaw; I goed rijp zijn van de vruchten

van de »këndidaj";

II = tjëngkaroh.

garap; e. s. v. krab.

ga</ri ; I van, van af;

II (më)'nggagri,. iemand zoeken, halen,

afhalen.

VERH. BAT. GEN. Uil.

III (më^nggaori, zijne opwachting komen

maken.

garen g; hard gebakken of geroosterd,

knappend.

gart's; kras, schrap, kerf met iets

scherps.

garoe; agilahout; soorten daarvan zijn:

garoe kaoxat en garoe pinang ba(j)Vaq (5).

ga rot (ook: gaorot); (më)'nggarot,

krabben in hel algemeen ook van het

lichaam.

gasah; het in het voorbijgaan met de

schouders tegen elkander stooten van twee

menschen. (J).

gasal; onbeslist van het spel bij dja'th

(B), [djaVah (S)] dëlapan.

gasë (B), gasaw (S); (më)'nggasë (B),

(më)'nggasaw (S), met iets hards bijv. een

stuk hout tegen iets dergelijks wrijven

;

kajoe bëgasë (B), [begasaw (5)]. gezegd

van een' boom, welks lakken zoodanig in

elkander grijpen, dat zij, bij eenig wind

heen en weer bewogen wordende, een

krassend geluid voortbrengen.

gastng; tol; gastngboeloh(2?), [boelo'ah

(S)], bromtol; gasing kajoe, priktol.

gastp; = gantjang; gegasi'p = ge-

ganljang.

ga tal; I jeuk, jeukte, met jeuk ge-

plaagd
;

II gatal moelot, gezegd van iemand, die

zich met alles bemoeit, in den slechten

zin van het woord;

III = tjanggt'h (B).

gat jol = gandjor.

gawang; vrij, onbelemmerd, ruim van

uitzicht.

gawangan; zie: ti(j)'ang.

gawaq (B) = bawë [B).

gawi; I schuld, zonde; bëgawi, oorlog-

voeren ; mena (ook : moe(w)'at) gawi ; ver-

boden geslachtsgemeenschap, overspel ; gawi

4
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boentoe; zwangerschap buiten echt, zonder

dat het meisje den minnaar wil aanwijzen
;

zie ook: soembang;

II gawt(j)'an (Z?)
;
(me)'mbator (S), eene

ceremonie bij een doodenfeest;

III = kerdje (B) (doch zelden gebezigd)

;

IV gawi radje (B), [radjaw (5)], heeren-

dienst.

gawtl; iets even met den vinger aan-

raken

gawin (B) = kerdje {B).

g ë (2?), gaw (S) ; het 5e jaar van de

8-jarige tijdrekening.

ge bang (B); këgëbangan = tjaram.

gëbt'q (B), gëm'aq (S); gewoonlijk

gëmëbiq (B), gëmëbtaq (S), het op en neer

wippen van een planken of bamboezen vloer,

wanneer men daarop loopt; ook het be-

wegen van voorwerpen bij eene aardbe-

ving.

gëbor = boebor.

gëdah; drinkglas zonder voetstuk.

gëdëbong; bast (stam) van den pisang.

gëdobang; zwaard.

gëdoeboe; e. s. v. donkerroode bosch-

duif.

gëdong; groole ruime woning; inz.de

woning van den besturenden ambtenaar.

gedoq (2?), gëdo'aq (5); I kwasterig,

fatterig

;

II onbeschaamd, verwaand, brutaal, aan-

matigend; v. g. 1 poengab.

gëgadtng; velgen van een wiel.

gegadjah; hertshoornkever.

gegah; kracht, sterkte, krachtig.

gëgaj; (më)'nggegaj ; I iets heen en

weer schudden bijv. een paal om dien los

te krijgen;

II plagen, storen, lastig vallen.

gëgarang; I roosterwerk van bamboe

om borden etc. te drogen of op te zetten;

ook : om er op te staan bij het kappen

van boomen of het tappen van den bloemlros

van den arenpalm.

gegat; mot.

gë gëdah; droog fijn vuil.

gegëdaq; droesem, moerbezinksel.

ge gele (2?), gegëlaw (5), e. s. v. wesp

[Mal.: 'angkoet 2
).

gëgënU'ng; e. s. v. wesp.

gegegrit; e. s. v. dans.

gegëtoq (B), gëgëto'aq (5); gëgëtoq

'ajt'q [B), [gëgëto'aq 'ajj'aq (S)], e. s. v.

vogelverschrikker op de savvahs.

gëgirs'q (B), gëgin'aq (5); oorpeuter.

gëgong (B), sëlëtop 'ajt'aq (S) (ook:

tjëngkong 'aji'aq), waterbel.

gelang; arm- of voetring, die om pols

of enkel wordt gedragen; gelang: bëlidah;

boelat; këtjt'q (2?); poentoe; soorten van

armringen; gelang kërontjong; këlt'ng:

soorten van voetringen; gelang nagë (2?),

een armring, destijds een deel van de

oorlogskleeding der Bësëmakers uitmakende.

gëlanggang; hanenvechtbaan.

gëlap; donker, duister; (më)'nggëlap

gëlap, langzaam uitgaan van eene lamp

bij gebrek aan olie.

gëlas; glas (drinkglas).

gelat; part pud. masc.

gëlëbang; tëgëlëbang; omgevallen van

eene, in slechten staat verkeerende, om-

heining door wind of regen.

gëlebë'an [B), gëlëbaw'an (S); waar-

onder eene ladang wordt verstaan, welke

men niet heeft kunnen beplanten, omdat

daarin de brand niet is gesloken kunnen

worden tengevolge van voortdurend natte

weersgesteldheid; (më)'mboekaq gëlebë'an

[B), [gëlëbaw'an (S)], het daarop volgend

jaar in bewerking nemen van zulk eene

ladang.

gëlëgaq; (më)'nggëlëgaq. borrelen,

bobbelen van kokend water; gëinëlëgaq.
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kloppen van het hart tengevolge van ver-

moeidheid.

gelegasan; rillen en beven bij opko-

mende koorts. (Zelden: van koude gebezigd).

gëlembang; zie: toembang.

gëlembong; waterbel, blaas.

gelënggaman; rilling krijgen van

schrik door 't plotseling verschijnen van

iets, wat onheil kan aanbrengen.

gëlëpaj; (më)'nggëlëpaj, springen van

het eene voorwerp op het andere zooals

een eekhoorn van tak op tak.

g e I e p o n g ; klanknabootsend geluid zoo-

als van een groot lichaam, dat in het

water ploft.

gëli; kitteling.

gelinggaman; walgen van iets. (/).

gëlinggang; e. s. v. heester, welks

bladeren met curcuma en kalk vermengd

tegen den ringwurm worden gebruikt.

gelintji</r; telkens uitglijden, glib-

berig '. tëgëlintjjgr, uitgegleden.

gëlita (B), goelita (5); karaf.

gëloebong = loetjong.

gëloebor; zie: 'ikan.

gëloegoh (B); schudden van het

lachen, (ƒ).

gëloegor; I rommelen van den donder;

II klanknabootsend woord, voor het

geluid, dat teweeggebracht wordt, wanneer

men bamboe tegen den grond werpt;

III afgeschoten ruimte bestaande uit

eene opeenstapeling van balken welke

kruislings op elkander zijn geplaatst, met

een dakbedekking van »geloempaj" of

»bëbasan", waarin destijds gekken en

krankzinnigen werden gevangen gehouden.

gëloegoran; steenhoop, plaats, waar

vele groote steenen liggen.

gëloembang = toembang. (Het woord

wordt in de spreektaal niet gebezigd.

gëloemon (B) == gëloemot.

gëloemot; I gëloemot gëmoeloemot,

rillen van koude, (J) ;

II gëmoeloemot = goembol en = kë-

loempoek; ook: een school visch.

geloempaj: dak van gespleten bamboe

;

zie: »'atap".

gëloendi; e. s. v. heester.

gëloetar = rëmok.

gëlombang; sloten destijds om de

aarden wallen bij eene versterking om de

doesons.

gëlong; half cirkelvormige buiging of

bocht, zooals die, waarmede bindroltan in

den handel voorkomt; ook gebruikt als

hulp-lelw. bij het opnoemen van rottan.

gëlot; bëgëlot, stoeien, vechten; wor-

stelen inz. met de armen omvatten en zoo

worstelen; gegëlot, gestoei, worsteling.

ge mal; een voorwerp in de gesloten

hand houden.

gëma'os; loeien, inz. van vuur.

gëmagran; gew. : gëgemao/ran, met

ontstuimigheid of gretigheid handelen.

gëmba^r; tweeling; gëmbao/r soem-

bang, tweeling, waarvan één jongen en

één meisje.

gëmbaraw;de vierkante stukken hout,

waaruit de egge bestaat.

gëmbong; opgezet, opgeblazen; ook

van den buik door winden ; bol, bolle kant

van iets.

gëmboo/r; zuchtige zwelling van het

lichaam.

gëmëgas = tjërëgas.

gëmëlëbtran; I dooreen vliegen van

vogels door de lucht («/).

1 1 zoo vet, dat hel vel als kwabben er

bij hangt.

gëmëlintë (B), gëmëlinlaw (5) =
gëmoeroh.

gëmëli(j)'oh (B); zich in bochten

bewegen (/).
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gëmënim; afgeloopen, effen van het

water.

gementam (grwd. gëntana) ; donderend

geluid bijv. van een instortend huis.

gëmerining (grwd. gerintng) ; geluid

op een afstand van een' helderklinkenden

»gong"; nagalm van eene zware klok, die

geluid wordt.

g ë m ë r i n t j t n g (grwd. gerintjtng) ; zie

:

tëbtng.

gëmoeroenoeman; geluid van den

donder op verren afstand.

gëmoq (2?), gëmo'aq (S); dik, vet, van

menschen, dieren, aarde ; mest ; vet
;
gëmoq

(B), [gëmo'aq (S)], ni(j)'oo/r, kokosmelk.

gëmpë (B), gëmpaw (5); aardbeving.

gënap; vol, voltallig, in zijn geheel,

even.

g ë n d a n g ; e. s. v. trom met geitenvel

bespannen.

gëndar; = gëraq en gojang,

gëndU; zie: tjaq.

gëndoelë (B), gëndoelaw (S) ; e. s. v.

groene geribde vrucht, welke gekookt als

groente wordt gegeten.

gen dom; tarwe meel.

gëndoman; (in de spreektaal niet

gebezigd, voorkomende hoofdzakelijk in

djampi's) ; macht van den Allerhoogsten.

genëmbong; blaar.

gënggam; de gesloten hand, vuist;

segënggam; eene vuist vol.

gënjtq (B), gënji'aq {S); haat, af-

gunst, nijd.

g ë n t a r ; sidderen, trillen, beven, schud-

den, daveren.

gëntë (5) = gëntar.

gënti; vervangen, in de plaats van, in

stede van ; opvolgen, vervangen ; vergoeding;

ook = »sih'h" en «simbang''; begënti

genti; bij beurten; mënggënti, vervangen,

vergoeden.

gen Un g; I dun in het midden, dunner

dan op andere plaatsen, fijn van leest;

gënttng bëtts, voetgewricht, enkel; gënttng

kalajan, pols;

II pan, dakpan.

gëntong; zie: pëgat II en poetos.

gëragaj; egge.

gëragaq; (më)'nggëragaq, lachen van

zenuwachtigheid, van schrik.

gërah; bëgërah, woordentwist hebben.

gërah'k; zie gëroelang.

gedram; (më)*nggeo;ram, grommen,

brommen, inz. van een tijger.

gëraq; I = 'oegaq en gojang;

II bëgëraq (ë)'mboengaw, opkomen van

den vloed.

gërawë (/?), gerawaw (S); (më)'ng-

gërawë (B), (më)'nggërawaw (S); stoeien

van jongelingen
;
gekheid maken van jonge-

lingen en jonge meisjes; ook: flirteeren.

g er bos = boeros.

geregoq (ook: gergoq) (B), gërëgo'aq

(ook: gërgo'aq) (5); bamboezen waterkoker.

gërëntam; (më)'nggerëntam, stamp-

voeten inz. van driftige kinderen.

gërëtap; flonkeren van sterren, ju-

weelen, glimwormen enz.

gërgadji; zaag; gërgadji pendabong;

zaagje bij het tandenvijlen in gebruik.

gërgatan; zoo nijdig als eene spin (/).

gërgaw; (raë)'nggërgaw, aanvatten en

op den grond werpen van een gadis om haar

tot het uitoefenen van den coilus te dwingen.

geriht'ng (B), gëri't'ng (S); (më)'ng-

gërihing (B), (mëj'nggëri^'ng (S), hinneken

van een paard.

gërimtt; (më)'nggëriim't, terugbetalen

van de waarde van een geleend voorwerp,

(in de spreektaal zelden of nooit gebezigd).

gërinam; I = inëndam;

II gezegd van iets, dat te zwaar is om
opgelicht of vervoerd te worden.
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g e r i n d e (Z?), gerindaw (S) ; slijpsteen,

die om een as draait.

gering I (ook: gëgring), koortsig

zijn;

II bang zijn, bevreesd zijn inz. om des

avonds buitenshuis te gaan.

gë^rts; (më)'nggë^ns, een kras, een

slreep maken met den nagel.

gegrist ng; vuil op het lichaam van

iemand, die zich al geruimen tijd niet

gewasschen of gebaad heeft.

gëgrisiq (2?), gëgrisi'aq fS); e. s. v.

kinderspel.

gë# ri t ; mieren krieuwel; ook een gevoel

van loomheid, stramheid of stijfheid in de

leden.

gerit i; besmettelijke en gevaarlijke

ziekte als cholera, pokken, veetyphus, vee-

pest enz-
;

gerili moedtq (B), [moedt'aq (S)],

uitbreken van zulk eene ziekte.

gerittq (B), gëriti'aq (S) = (më)'n-

djidjit, zie: djidjtt.

gëriwtl; (më)'nggëriwi't, snoepen, stelen

van voorwerpen van geringe waarde; pëng-

gëriwït, snoeper.

ge gr mam; kies; gë#rman tape (2?),

[tapaw (S)], verstandskies.

gëroe (B) = boendong.

gëroebi'n g; I klapdeur; II (2?), roebmg

(S), knip om rijstdiefjes, tortelduiven en

kwartels te vangen.

gëroebos; (më)'nggëroebos, snel weg-

vluchten inz. in kreupelhout, alang 2
.

gëroedi; boor, drilboor.

gëroelang; geroelang geralik = goelak

galtk ; zie : goelak.

geroent'ng; e. s. v. cameleon.

gëroentang; koker [nl. de kruikvor-

mige noot van de »kajoe pasang" (e. s. v.

boom), waarvan een gedeelte van het

steeleinde is afgesneden], gebezigd voor

sirihkalk of tabak.

gëroetoe (By, (më)'nggëroetoe, er niet

om geven.

g ë s i k ;
(më)'nggësi'k, de landen met de

vingers poetsen.

gestq (B), gesï'aq (S); wasschen, af-

wasschen (zelden in de spreektaal gebe-

zigd).

gësor; glijden, sullen; tëgësor, uitge-

gleden.

gëtah; planlengom, vogellijm; gëlah:

balam; e. s. v. guttapercha; nangkë (B),

nangkaw (S), de kleverige draden van de

pitten van de » nangkë" (B). (Zie dit woord).

gëtang; I (me)'nggëtang, toebinden

zooals bijv. een flesch, een pot met een stuk

linnen, met papier; inz. toebinden van eene

bamboegeleding inhoudende »lëmang" met

een pisang blad;

II (B), kë</rënjat (5), e. s. v. gras op

sawahdijkjes groeiende, en als toespijs ge-

geten.

gëtangan; vastgesteld tijdstip; ook =
watas.

gëtap; (më)'nggëtap, bijten, stukbijten,

afbijten.

ge ia gr (ook; getar); beven, trillen;

rillen, sidderen, schudden, daveren ; gëmë-

iagr ; bevend, sidderend ; trillend (ook

:

klapperen van de tanden); gemëtaor koe-

tjmg; zenuwachtig.

gëtas; broos, licht, breekbaar.

ge Ui; (më)'nggeU*l ; een weinig knijpen

met de nagels; nemen van »gambi</r"

voor den betelpruim.

gëtjar; zie: 'idapan.

ge tok (B), gëto'aq (S); gëmëtok (/?),

gëmëto'aq (S) ; gew. verbonden met dagrah

en dade (2?), [dadaw (5)] ; hartklopping

door schrik veroorzaakt ; hevige kloppingen

van het hart. (Zie die woorden).

gi (S) = lagi.

gidas; uitslag, schurft; gidas: 'angat;
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e. s. v. uitslag; peloh (1?), [pëlo'ah fS)],

roode hond; sarap; e. s. v. schurft.

gigi; tand in alle beteekenissen ; gigi

njaoroe (pëtos), donderkeil.

gig es; (më)'nggigis, zich het hoofd

krabben ; ook: zich krabben zooals de apen.

gigit; (më)'nggigt't, bijten, stuk bijlen,

afbijten; ook: steken van een duizendpoot;

schorpioen.

gi(j)'am; e. s. v. heester, welks bla-

deren voor tijdelijke dakbedekking worden

gebezigd.

gilang; I glinsteren van kleur, gelaal,

kleederen enz.; gilang gemilang; overal

glinsterend, zeer glinsteren

;

II (më)'nggilang, polijsten, oppoetsen;

III gilang-gilang, wilde postelein;

IV sëgilang sëgih'h gili'h (/?), [segili'ah

gilt'ah (S)], zeer mooi, prachtig.

gilë (B), gilaw (S); gek, dwaas, zin-

neloos, verzot op iets; dol; ook van dieren;

gilë (B), [gilaw (S)]: bangkaj ; epilepsie;

kandji ; geil, wellustig, hysterisch ; mën-

datn; onnoozel.

gih'h (B), gilt'ah (S); zie: gilang IV.

gih'ng; (më)'nggilmg, door rollen ver-

malen zooals in een' suikermolen, op een

wrijfsteen; gih'ngan; = roda.

giltq (2?). giiï'aq (S); (raë)'nggiWq (B),

[(më)'nggilt'aq (5)], ka(n)badan, het lichaam

heen en weer en op zijde bewegen bij

vermoeidheid.

gilir; beurt, aflossing; fig. menschen-

geslachl ; bëgiiïr, elkander vervangen, af-

lossen; giltïan, beurt, aflossing.

gimbar = gandjar.

gimpe'1 = timpt'1.

gindësoli (B), gindawsoli (S), e. s. v.

plant met fraaie bloemen; gindësoli potïh

(/?), gindawsoli pott'ah («Sj, met genees-

krachtige bladen.

gindol; e. s. v. lapir.

ginggang; geruit goed.

ginggong; e. s. v. bamboezen instru-

ment, dat men tusschen de tanden neemt

en daarmede het geluid «ginggong" voort-

brengt ; mondtrom.

gingstr; tegen iets aanstooten; =
singgong.

g i n t a n ; ruilen, wisselen ; verruilen, ver-

wisselen, veranderen, vervangen, vergoeden.

gigriug: ring met groote belletjes om

de enkels.

girtq [ook: gio/n'q (B)], girt'aq [ook:

gtyri'aq (5)]; (më)
J
nggiriq {B), (më)'ng-

gin'aq (S), een gat boren met een boor;

ook : boren van insecten.

gistl; (më)'nggistl, zich schuren tegen

iets, zooals een beest soms doet ; hout tegen

elkander wrijven, om vuur te maken.

gist'r; tegen iets strijken, schuren.

g i t a r ; hoofddoek
; gitar mori ; sërëbajë

(/?) ; sërëbajaw (5), soorten van hoofddoek

naar de stof; gitar: katjang doewe sëtaroq

(B), [doewaw sëtaro'aq (S)] ; këmbang

toetop; lekam tigë [B), [tigaw (S)] ;
padoe

këtilang; padoe këloepong; padoe sëkop;

padoe tebi't; sëloq timbë (/?), [sëlo'aq tim-

baw (S)] ; tiltng keroenjon ; modellen van

met rijststijfsel gesteven en in de zon ge-

droogde hoofddoeken, welke over de knie

gevouwen worden en bij wijze van muts

worden opgezet.

go'aq: zie: kitjtq (B).

gobang; een mes bij de vischvangst

in gebruik dan wel om den bloemtros van

den arenpalm, die getapt moet worden,

af te snijden; een kleiner soort wordt door

de vrouwen gebezigd om bladeren voor de

huishouding te snijden.

goebal; spint van het hout.

goedak; (më)'nggoedak gadik, heen en

weer bewegen om iels uil iels, waar hel

in vast zit, te trekken.
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goedang; pakhuis, magazijn.

goeder (B), geloedior (5); slijm;

taaie stof, kleverig, slijmerig.

goedoe; flesch inz. de Europeesche

wijn- of bierflesch.

goedong; top, kruin; goedong pëka-

joe'an; stand van de zon tegen circa 7 U in

den morgen ; nl. wanneer de zon de hoogte

heeft bereikt van de kruin van hel hoogste

geboomte op hel gebergte.

goegoe = goegoh [B).

goegoh (B), goego'ah (S), de majas.

goegoman; begoegoman = kemam.

goegoq (B) = goegoh (B).

goegor; I = toetos;

Il (më)'nggoegor, inslaan, indrijven van

spijkers; pënggoegor, hamer van zwaar

hard hout, waarmede de houten pennen

in den sijalangboom worden gedreven

;

rond stuk hout waarin dwarse voren ge-

sneden zijn en waarmede de vezelige bin-

nenschors van den »tërap" wordt geklopt

om de vezels los en buigzaam te maken;

van die boomschors worden kleedingstukken

vervaardigd.

goegot = tjeloq (B).

goeha; grot, hol, spelonk.

goeh o k (B), goe'ok (5) ;
(më)'nggoehok (2?),

(më)'nggoe'ok (S), schreeuwend toeroepen.

goejoe = 'adjok.

goejok; sidderen, beven van ouderdom

en zwakte; ook : wankelend, zwak, onzeker

van gang.

goejong = #roegaq.

goelaj; natte toespijs bij de rijst;

me)'nggoelaj, groenten koken ; goelaj

:

gemol; gon'ng; rendang; sengkoewang;

toespijzen van kip of vleesch bereid.

goelang; goeiang-gah'ng = hoelang-

baling == goelang balt'q (B), [bah'aq (S)].

goelak; goelak gaiïk, onrustig slapen,

woelen in den slaap.

goeie (2?), goelaw (S); suiker; goeie

(/?), goelaw fS): naw; arensuiker; pastr;

rietsuiker.

goeltng; rollen, voortrollen, wentelen :

rolkussen; goeltng pante (B) ; oudtijds eene

wijze van gevechtstelling.

goeh'q (/?), goelt'aq (S) ; (më)'nggoe-

h'qka(n), (nië)'nggoelt'aqka(n), iets voort-

rollen bijv. eene doos.

goelong; opgerold, een rol; (me)'ng-

goelong, oprollen inz. van matten
;

peng-

goelong sigfn'h (B), [sü/n'ah (S)], vierkant

stuk hertenvel om daarin sirihbladen te

wikkelen.

goelot; (më)'nggoelot, blindelings als

een varken vooruitschieten.

gnembaq; (ook: grroembaq), hoofd-

haar.

goembol; I = këroebong

;

II begoembol; met zijn velen op iets

afgaan zooals bijv. kippen op uitgestrooide

padi; mieren op stroop; ook: in menigte

iets bedekken zooals vliegen de stroop of

het vleesch.

goendaj (2?), djambol fS); haarvlok

op de kruin van het hoofd.

goendjaq; (më)'nggoendjaq goendjaq,

voorgeven spotten, voor den gek houden:

ook : huichelen.

goendjong; I e. s. v. haarwrong

;

goendjong tjinë (B), [tjinaw (5)], veel over-

eenkomst hebbende met de «sanggol b< •-

goelong

;

II = djoendjong.

goene (B). goenaw (S); nut; (ë)'ndiq

liëgoene (#), [(e)'nih'aq begoenaw (S

onnut; niet van nut zijn.

goenggong; (ook: gonggong)
;

gezegil

van honden en katten, die buitenshuis naar

eten zoeken en 't naar huis brengen om

't op te eten. («/).

goeni; zak van jutevlas vervaardigd
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goenong; berg; goenong bërirang (B

[bëh'rang (5)] ; vulcaan.

goenting; I schaar om te knippen;

(më)'nggoenUng, met eene schaar knippen,

afsnijden ; (me)'nggoeniïng soerongan, rond

en gelijkelijk afknippen van het hoofdhaar

bij en achter de ooren;

II (më)'nggoentmg, omsingelen van den

vijand of van enkele strijdenden.

goentong; niet voleindigd, gestaakt

van een werk.

goepoh (B), goepo'ah (S); overhaast.

goeris; krab, schram, kras, streep.

g o e r i t a n ; verhaal (litteratuurproduct).

goeroe; leeraar inz. in den godsdienst,

onderwijzer, leermeester schoolmeester;

ook : vroedvrouw
;
pënggoeroe'an = 'ilmoe.

goeroh (2?), goero'ah (S); donder;

goeroh (j5). [goero'ah (S)] gëlap, ratelende

donderslag ; ook gezegd van den donderslag

die tegelijk komt met den bliksem («/);

wordt ook overdrachtelijk gebruikt van iets,

dat buitengewoon treffend is, (</) ; (het

woord : gëmoeroh (B), gemoero'ah (S), is

weinig in gebruik).

g o e r o p ; begoerop soe(w)'ap, een handje

vol rijst en toespijs elkander in den mond

steken als bewijs van verliefdheid, gene-

genheid.

goesor; (më)'nggoesor, afvegen of af-

wrijven van aarde aan den voet aan mat

of iets dergelijks.

goesti; I = goeroe, in den zin van

vroedvrouw: (më)'nggoestika(n) 'anaq; een

ceremonieel bij het offermaal, dat drie

avonden na het »nepongi 'anaq" plaatsheeft;

zie tepong.

II uitroep als: och, och arml

goetji; verglaasde aarden kruik.

goetjoh = tjoekoh (B).

goetok; (më)'nggoetok, gooien, werpen,

met een hard voorwerp; goelok 'oemban,

slinger.

goe(w)'al; (me)'nggoe(w)'al, slaan,

kloppen; pënggoe(w)'al, klepel; een rond

hout, waarmede op »kelinlang" en «gong"

wordt geslagen, zie die woorden ; ook =
pëmëntok.

goe(w)'am; booze neuszweeren; vene-

rische neuszweer.

goe(w)'aq; (më)
J
nggoe(w)'aq. opsnijden,

zwetsen, schetteren.

goe(w)'tng; eksteroog.

gojang (B) — (ë)'mbakoe; soorten zijn:

gojang: gagang pandjang; ketapang; tidtng.

gom; klanknabootsend geluid voor het

dreunen bijv. van een' omvallenden boom.

gong; I meialen bekken.

II gong 'ajtq (B), ['aji'aq (S)] ; bel op

het waler.

go ring; gebakken, gebraden zoowel

met als zonder vet ; geroost in een pan

;

ook: baksel, braadsel.

gort'q (B), gort'aq (S)\ (më)
J
nggon'q

(B), (më)'nggon'aq {S) met iets pnntigs

krabben, graven, peuteren.

habts; op, ten einde, gedaan, geheel

en al, niels meer over; schoon op van

spijzen, geld; sëhabts habi's një (B), sehabts

habis njaw (S), geheel en al; ngabiska(n),

een einde met iets maken, opmaken, vol-

tooien, afmaken; uitmaken van zaken; peng-

habï'san, einde, dat aan iets wordt gemaakl.

hadji; bedevaartganger naar Mekka.

haj; he', foei.

haktm; rechter, overheidspersoon.

ha nje (B), hanjaw (S) ; behalve, tenzij,

slechts, maar alleen.
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hast'1; opbrengst, product, voordeel.

h a t i ; hart, binnenste, gemoed, innerlijk,

merg, kern, maag.

himpt't; vlak tegen iets aangesloten;

ook = tindth (B).

hoek om; [ook: 'oekom (S)}, wet, rech-

terlijke uitspraak, vonnis, straf; hoekom

sipat ngan pëtali; rechtvaardige beslissing,

uitspraak; hoekoman; straf.

hoe tan; alleen gebezigd in samenstel-

ling met »mq" (1?). (Zie dit woord).

hor mat; eerbied, eer.

I.

'i; aanhechtsel tot vorming van een

transitief werkwoord.

'i b a t ; I in iets verpakt, in iets gewikkeld

inz. rijst in bladeren van de «sapatseman-

tong", «pisang këwali", (zie die woorden)

;

II ook gebruikt als hulptelwoord ; së'ibat

(B), [soe(w)'ibat {S)] nasi; doe(w)'e (B),

[doe(w)'aw (S)] 'ibat nasi.

'ibe (B), 'ibaw (S); weemoedig, be-

wogen, ontroerd, aangedaan; ook: gunst,

genegenheid; ngibe'i (B), ngibaw'i (S), met

iemand medelijden hebben.

'iboe; moeder van menschen; 'iboebapaq;

vader en moeder, ouders; 'iboe këlam, de

moeder van de »soenlmg" (zie dit woord)

;

siboe sëbapë (B), soe(w)'iboe sëbapaw, den-

zelfden vader en dezelfde moeder hebben ; 'iboe

moeqse (B), de beschermgodin der geliefden;

pë(#r)'iboe'an, oom en tante van moederszijde.

'i b o n g ; aanspraakswoord ; moeder, moe-

dertje; pë(gryibongan ; oom en tante van

vaders zijde.

'idang; I honigraat;

II 'idang kali, telkens, telken male,

iederen keer;

III 'idang 'idang = 'idang kale.

'idap; I 'idapan, ziekte; boe(w)'idapan

(ook: bidapan), ziek zijn, lijden; 'idapan:

kënh (B), [këri'ah (Sj] ; sangat, zware,

hevige ziekte; 'alang ta(h)on, ziekte bij kin-

deren onder de 3 jaren door geesten veroor-

zaakt; bantot, impotent; batoe gilingan, de

steen ; bengkaq, gezwollen van het lichaam ;

berandaj, de steen in hevigen graad; bisol,

steenpuist ; boesong ngan moetah, chole-

rine, cholera; boljor, buikloop; dëmam,

koorts; dëmam 'apoj, ziekte van de milt;

dëmam 'apoj kanan, leverziekte; dëmam

dalam poeoroq (B), [poeoro'aq (S)], kraam-

vrouwen koorts; dëmam dingi'n, remit-

teerende koorts; dëmam koehl; intermit-

teerende koorts; dëmam sat/rap, dëmam

Ijidaw; (e)'nlëloj; ziekte bij kinderen door

geesten veroorzaakt; gemboor, opgeblazen

van den buik
;
gën'ng (ook : gëoring) këla-

li'an, stuipen van kinderen beneden het

jaar; gëljar, dijarhée; gigi, kiespijn ; 'i(j)'aq

ngat, aslhma; këka'tlan, keelpijn; këmpot

'api ; këmpot si(j)'amang ; këmpot tëmbagaw

(S); këmpot timah, lepra; kërangkos, rheu-

matisme in hevigen graad; koere (B),

koeraw (S), ziekte van de milt; (zie boven);

loedaj, verlamming; male (/?), malaw (S),

(ook verbonden met hel woord »bëo;risi"),

oogziekte; mindah, besmet lelijke ziekte;

misingka(n) Aagrah, dysenterie ; moetahka(n)

daorah., [ook wel verbonden met het woord :

batoq (B), bato'aq (5j], bloedspuwing;

palaq, hoofdpijn; pëmboelë (B),= (ë)'ntëloj;

pinggang; pijn in de lendenen; rëlong,

verzwering aan den neus ; saban, sluipen

;

sabon, venerische ziekte; sarap en sarap

'api, spruw; sëmbab, waterzucht; sëmptt

ngaq, aamborsligheid ; tangkapan li(j)'agr,

beroerte ; tjatjar, pokken ; tjoeping, oor-

pijn, enz.;



58 MIDDEN M4LKISCI1E WOORDENLIJST.

II = tarime (B).

'idar; ngidar, van plaats veranderen,

rondgaan, omloopen, omwentelen
;
pë'idaran

(poe(w)'idaran), wichelarij.

'idjang; blauw.

'idjaq; trappen op iets.

'idjat; korrel, zaadkorrel, pitje, zaadje;

'idjatmate (/?), mataw(S), de iris; het woord

verbonden met een der woorden voor part.

pud. masc. heeft de beteekenis van: testiculi.

'idjaw; groen.

'idje (B), 'idjaw (S); bë'idjë (B), ook:

boe(w)'idjaw (S), met elkander beraadslagen,

overleggen, iets bespreken.

'i d j o n
;
grappenmaker, hansworst.

'idjoq (B), 'idjo'aq (S); de paarden-

haarachtige zelfstandigheid groeiende tus-

schen stam en blad van den arenpalm.

'idoe, e. s. v. »djampi'\

'i d o n g ; neus ; 'idong : bëb's, scheenbeen

;

(ë)'mbëroengaq (B), (ë)'ndjëroengaq (S),

wipneus.

'idop; leven, levend, frisch, versch;

ngidopi, in het leven laten, het leven geven ;

ngidopi 'api, een vuurtje aanwakkeren

;

kidopan [of: ke'idopan ; koe(w('idopan (5)],

levensonderhoud.

'igal; ngigal, pronken van mannelijke

vogels met den staart.

'igamë (#), 'igamaw (5), godsdienst

inz. de Islam.

'igë (B), 'igaw (S); zeer bovenmate.

'i(j)'aq; hoest, noesten.

'i(j)'aw; ngi(j)'aw, mauwen van eenekat.

'i(j)*oe; haai; soorten zijn: 'i(j)'oe:

lawaj'an; parang, hamervisch; poenaj.

'ik al; haarkrul, krullend doch niet

kroes; 'ikal perimping, waaronder het een

weinig krullen van de haren bij de slapen

eener vrouw wordt verstaan.

'ikan; visch. Soorten van zeevisschen:

'ikan: 'araw; bandang la'ot; bëlalang,

vliegende visch; berkong ; djëni'in ;
(ë)'nde-

lamaw; gagok ; gëbo^r; gëdang mate (B),

[mataw (S)]; gerot; kadar; kakap; këki(j)'aw;

kio/rong; koeraw; lëloemba; lënti'q (B),

lëntt'aq (S); matjaw; moelot; pari lalat;

pari loelo'aq (S) ;
pari mëriwa ; potth (B),

pott'ah (5); selangtn; sëloewang; sisiq

(B), [sisi'aq (S)], këgras; lënggiri; tirosan.

Soorten van zoelwalervisschen : 'ikan:bah'r

(S); belanaq; bëringit: bëtok; biU's; keli

;

këpa^r; kërapoe; koengkon ; mëriwa; nawi;

palaw; pëpinang (5); pëpoelasan ; ringkis;

#roewan; sawi; sëlintjah (S); sëloewang;

semah; sëpat; sëpëdaq; sërëni; sëridtng

(S) ; soerat ; teoroewan ; loekop pëo/riVaq

(B); 'ikan 'ikan; e. s. v. spel van de vol-

wassen jeugd.

'ikaq; gew. 'ikaq ngikaq, wijdbeens

loopen.

'
i k a t ; band, bundel, bos ; 'ikat pinggang,

gordel, buikband; ngikat, binden, samen-

binden, vastbinden, toebinden, bij elkander

binden; ngikat njawë (B), den adem in-

houden
;
pëngikat, bindmiddel.

'ikoq (/?), 'iko'aq (5); staart; ook

gebruikt als hulplelwoord bij de optelling

van dieren ; 'ikoq (B), ['iko'aq (S)] poelaw,

dat gedeelte van de » poelaw", (zie dit woord)

dat niet tegen den stroom gekeerd is.

'ikot; ngikot, volgen, achterna gaan,

behooren tot, meegaan, vergezellen, ge-

hoorzamen, vervolgen, volgens; 'ikotan,

voorbeeld ter navolging; bëor'ikot 'ikot, her-

haaldelijk, achtereenvolgens [ook: boe(w)-

'ikot 'ikot (5)].

'i 1 a q ; ngilaq, ontwijken, uitwijken voor

een' houw enz.; 'ilaq 'ilonan; zie kakaq.

'
i 1 ë (B); 'ilë 'ilë, lauw van eenig vocht;

'ilë 'ilë koekoe, zoo warm, dat, als men

er de vingers indoopt, men de warmte

aan de nagels voelen kan.

'il»ng = 'intaj.
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'i\igr; stroomafwaarts; ngihgrr, stroom-

afwaarts gaan, eene rivier afzakken.

' il moe; wetenschap; gew. spreukfor-

mulier, waarmede men iets buitengewoons

kan tol stand brengen ; 'ilmoe : bësi, waar-

door men de wetenschap bezit, om zich

onkwetsbaar te maken; koeljor, waardoor

men de wetenschap bezit, om jonge meisjes

op zich verliefd te doen raken ; menang

bedjoeraj, waardoor men de wetenschap

bezit om veel kinderen te verwekken,

enz., enz.

'iloq (B), 'ilo'aq (S); mooi, schoon,

fraai, sierlijk, bevallig ; 'iloqlah (i?)/ilo'aqlah

(S); het is goed, het zoude goed zijn;

se'iloq 'iloq'ain (B), soe(wyilo'aq 'ilo'aq'an

(S); vertrouwelijk met elkander omgaan.

'iman; gedachte, denken,

'imbang; ngimbang, op iels loeren als

een tijger, eene kat op het prooi.

*
i m b a q ; 'imbaq sëmimbor, uit elkander

gaan, zich verspreiden ; (in de spreektaal

nooit gebezigd).

'imbe'an (2?), 'imbawan (S) = kanb'n.

'impën; bergen, opbergen, bewaren,

in voorraad hebben.

Mm pit; vlak tegen iets aangesloten;

ngimptt, aansluiten, dringen tegen iets.

*
i m p o n ; verzameld, vergaderd ; bë'im-

pon [ook: boe(w)'impon (S); bë#rimpon (B)];

bij elkander zijn of komen, zich verza-

melen.

'inaj; de balsamine; soorten zijn: 'inaj

kajoe; patjar.

'inang = paliharë (2?) ; 'inang toe(w)ë

(B) de »toewë boedjang" bij »gawi'an".

(Zie die woorden).

'inaq; nginaq, zien kijken, aanzien,

bezien, opnemen; ook naar iets kijken,

bekijken; kinaq'an; gezien, zichtbaar, in

het gezicht komen; pënginaq'an, hetgeziene,

inzicht, het gezicht.

'inaw = 'asoh (ƒ?).

'indah; kalm, tevreden, gemakkelijk.

'indang; ngindang, heen en weer

schudden zooals graan op een wan.

'indë'an (B), 'indaw'an (S), model,

voorbeeld.

'indiq (i?), 'indfaq (S); ngindüj (B),

ngindï'aq (S), I trappen op iets; II zenuw-

achtig op en neer wippen van de beenen,

terwijl men zit.

* indjan; ngindjan, met geweld aan

iets rukken bijv. aan iemands arm.

'i ndjap; de trechtervormige ingang bij

fuiken.

'indjaq; 'indjaq 'indjaq'an, gezegd van

personen, die spoedig met elkander overhoop

liggen, doch weder spoedig vrienden worden.

'indjt'q (B), 'indji'aq (S) = soekë (B).

'indon = paliharë (B); pëngindonan

of wang pëngindonan, schadevergoeding

bij echtscheiding door man aan de vrouw

uit te keeren, indien nog een kind aan-

wezig is, dat de moederzorgen nog niet

ontberen kan.

'ingat; aan iets denken, attent zijn,

op zijne hoede zijn, zich iets herinneren;

ngingatka(n) ; iets aan iemand herinneren ;

op iets opletten, ergens op bedacht zijn;

'ingat 'ingat, pas op ; 'ingatan ; 'ingatankoe,

naar ik mij herinner.

'ingaw; 'ingaw 'ingaw këbaw, een

plant met geneeskrachtige bladeren.

'inggap; neerstrijkend, zich op iets

zetten, zooals een vogel op een tak, eene

vlieg op het een of ander.

'inggë (B). 'inggaw (5); tot, tot aan:

vgl. singgë (B).

'inggoe; duivelsdrek.

'in gin; begeeren, belust zijn, verlangen

naar, trek hebben in.

'ingkang; 'ingkang ngingkang, wijd-

beens loopen.
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'ingkoq (B); 'ingkoq belingkoq (B),

'ingko'aq belingko'aq (S); met bochten,

gekromd, gebogen.

'ingon; ngingon, verzorgen, bewaken,

er op na houden, grootbrengen, inz. van

dieren ; 'ingonan, huisdieren ; ngingon dja-

balan, heulen met slecht volk ; slecht volk

van het noodige voorzien.

'ingor; 'ingor 'ingor, e. s. v. plant.

'ingoo;r; snot; pëlantjoo/ran 'ingoo/r,

split in de bovenlip.

'ini; deze, dit; hier, nu, op hetoogen-

blik; sini, hier, thans.

'inoh (B); 'inoh 'inoh (B), tali ketajaw

(5), (ook : samban dagoe), het rottantouw,

dat bevestigd is aan de pennen van het

juk van eene egge enz.

'intaj; langzaam, («/).

'in tan; diamant.

'int ar; ngintar, zeven; 'intaran, zeef;

'intaran : bekras ; damao/r ; padi
;
greboq

(B), o/rebo'aq (S) ; zeef om respectievelijk

voor rijst, damar, padi en meel.

'iusan; sperma, ('t Woord is alleen

bekend bij de doekoen's te Passar Mannaq

en Passar Pinow).

*
i n t i ; 'inti gelinli in raadsels voor-

komende; de woorden hebben geene be-

teekenis.

'int jt t; ngintjtt, persen, drukken inz.

bij hardlijvigheid.

'ipang; het afknippen van den rand

van een »'ipoq" met een schaar.

'ipon; e. s. v. kleine riviervisch.

'ipoq (B), 'ipo'aq (S), tasch, van katoen

vervaardigd voor tabak, sirih enz.

'iram; van kleur veranderd van bet

gelaat, uit beschaamdheid of verlegenheid.

'irang; rood.

'irth (B), 'in'ah (5); ngmh (B),

ngin'ah (S), pronken van mannelijke vogels

met den staart, zooals pauwen enz.; flirten.

'irtng; ngirtng, volgen, begeleiden,

vergezellen als volgeling van een' persoon

;

bë'inng [ook: boe(w)'inng (S)], achter

elkander; 'rang gawi; voor iemand anders

heerendienst doen.

'
i rt q (B), 'iri'aq (S) ; nginq (B), ngin'aq

(S), trappen, treden, betreden, uittreden

met voeten of pooten bijv. van de padi.

'
i r o e ; 'iroe 'ara, verwarring en oploop

;

allerlei tumult; ontroering.

'irop (ook: 'igrop); ngirop, slorpen,

leppen ; drinken zooals de beesten.

'igros (ook : 'iros) ; potlepel.

'irot; scheef van den mond.

'isang; de kieuwen van een' visch.

'isap; ngisap, zuigen, inzuigen, op-

zuigen, opium schuiven ; in den grond

dringen van regenwater; 'isap 'isap of ngisap

'isap, den neus ophalen in letterlijken zin («/).

'isarat; wenk, teeken, zinnebeeld,

doelwit.

'isi; inhoud, vulsel, dat, wat ergens in

is; beo/risi, bevatten, inhouden, gevuld zijn;

'isi \\egrol; de ingewanden.

'isoq (B) = pagi; 'isoq 'ao/ri = pagi

'agri.

'
i s t e (B), 'itaw (S); lengte maat, afstand

van den elleboog tot den vingertop; siste (B),

soe(w)'itaw (S); één »'istë", één »'itaw";

siste (B), [soe(w)'itaw (S)]: gënggam;

afstand van den elleboog tot vuist; lëpas;

idem tot den top van den middenvinger.

'itam; zwart, donkerkleurig, donker-

bruin of blauw.

'itaq; 'itaq 'itaq, paardenvlieg, horzel.

'iU'q (B), 'itt'aq (S); eend; 'ittq (B),

['ili'aq (S)], 'oendan; e. s. v. watervogel;

'iti'q 'ih'q (B), 'iü'aq'ili'aq (S); wilde eend.

'itoe; die, dat, de; sitoe, daar, ginds.

'
i t o n g ; ngitong [ook : bëor'itong (boe(w)-

'itong (S)] ; rekenen, berekenen, afrekenen.

'iwaq (B) = 'ikan.
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K.

ka; I ook »kan" ; hulpw. tot vorming

van het futurum

;

II aanhechtsel tot vorming van het tran-

sitief werkwoord; (meer in gebruik is

echter »ke").

kaba; pers. voornaamwoord 28 pers.,

enkelv. ; ook als bezit, voornaamw. 2e pers.

gebezigd.

kaban (B) = kaba.

kaba</r; bericht, tijding, gerucht,

nieuwstijding, kennis van iets; kaba#r

'augt'n, losse geruchten.

kabt'h (B); gij, gijlieden.

kabto/ran; sekabio/ran = twee »pë(/rot";

zie: pëo/rot.

kaboe; kaboe kaboe, wilde kapok: de

bladeren zijn geneeskrachtig.

kabong; I, lengtemaat van geweven

stoffen; II (B), sadjang (S), ongegist, af-

getapt palmsap.

kabogr; duister, nevelachtig, ook van

de oogen; niet duidelijk zichtbaar; ook

bewolkt van de lucht.

ka bot: nevel, dikke duisternis, mist;

kelam kabot, stikdonker.

ka dam; voet.

kadang; këkadangan, I mogelijk geval,

mogelijkheid; II soms, somtijds, somwijlen,

nu en dan.

kadi; als, evenals, gelijk, zooals, over-

eenkomstig, bij voorbeeld,

k a d j a h ; I, ngadjah, opbreken van steenen

met een koevoet of breekijzer, graven,

delven, opdelven;

II kadjah mëkam, een graf delven.

kadjang; I e. s. v. matten, vervaardigd

van «pandan" of «bëngkoewang" (zie die

woorden); zijn ze in tweeen gevouwen, dan

worden ze gebruikt tot bedekking van vaar-

tuigen enz.; kadjang: belantan; limaran, die-

nende als onderlaag voor bullzakken, fijnere

matten; kadjang boebong; zie »pinggan";

II gebruikt als hulptelw. voor vellen

papier; kegrlas sëkadjang, een vel papier.

kadj i'an; de koran.

kagol (B), gagoe (5); verward, in de

war; verbijsterd.

ka har; kar.

ka 'tl; I hengel: II kekaïlan, zich ver«

slikt hebben.

k a *
* n ; doek, geweven stof, kleedingstuk

tot bedekking van het lichaam ; kaïn batik

solo; op Javaansche wijze beschilderd

kleedje; kaïn bëlatjoe, ongebleekt katoen;

kaïn panas; flanel, wollen deken; kaïn

seterë (B), [sëteraw (S)], zijden kain.

Verschillende soorten van eigen geweven

»kaïn's" al naar gelang van patroon zijn

:

ka't'n : 'abang ; boeloh grëmok (B) ; boenjon

(B) ; diwan 'abang (B) ; diwan ttq'oelat (B) ;

gindawsoli (S); kembang (ë)'mbatjang (B);

koeling ginggong; koeltng 'idjang; koeltng

mataw kanibt'ng (S); koeling ngoengoe;

koeling sëteraw (S) ; koeltng soeri bëtani

(S); moedaw raman (S); ragi ïtam (5);

ragi koem'ng (B); sëlëbap; soeri 'asam

soe(w)'iras bëtani; soeri koent'ng tjoetar

'abang; tjoetar 'itam; ka't'n (e)'mpat (S),

waaronder de 4 »kaïn" en de 4 »tëng-

koeloq" (2?) worden verstaan, die na echt-

scheiding van de «pembataq'an aan de

vrouw blijven; kaïn liba^r (S) ; een groote

kain, die op de linker schouder van de

npëngantt'n" bij het gaan naar de rivier

om zich te baden en bij terugkeer wordt

geplaatst, om als onderlaag te dienen voor

de door hem te dragen «koedjor"; kaïn

samporan, lange tot de hielen reikende

kain; zie: bataq, pënganlt'n, koedjor.

k&'igr (ook: kaïr); ngaï</r I bij elkander
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vegen (aanvegen) van vuil op de ladang

met een' bamboezen hark

;

II van kippen: met de opgezette veeren

en vlerken in het zand woelen om een

kuiltje te maken;

III wegharken van den grond met de

poolen door kippen, om voedsel te zoeken, (ƒ).

ka'tt; haak; haak van hoorn aan de

schede o. a. van een kapmes; tëka'tt, vast-

gehaakt, vastgehecht; komt ook voor in

de beleekenis van ergens aan blijven haken,

hangen, vastzitten ; ka'ttan, houten haak

uit kromgegroeiden tak gesneden om

daaraan huisraad of koopwaren te hangen;

pënga'ttan, houten haak om vogelkooien

op te hangen ; sepenga'tt, lengtemaat nl.

de alstand van duim tot den omgebogen

middenvinger langs eene rechte lijn ge-

meten; sepenga'tt toendjoq (B), [toendjo'aq

(£)], lengtemaat ui. de alstand van duim

tot den omgebogen wijsvinger langs eene

rechte lijn gemeten.

kajangan; godenverblijf.

kajaw; ngajaw, omroeren, inz. het

beslag van «doedol"; pengajaw, lange lepel

van bamboe of hout voor het omroeren

gebruikt.

kaje (B), kajaw (S); rijk, (bijv. en

bijw.).

kajoe; I hout, stuk hout; pëkajoe'an,

geboomte; kajoe: 'a<?rang; e. s. v. ebben-

hout; 'agre [B] ['ao/raw (5)] koebang;

'agrë (B), [agravf (S)] mabagr; 'agrë [B),

['agraw (S)] koentng, 'agré (B), ['agraw

(S)], nasi; 'agre (B), ['agraw (S)] sëndawar;

'agré (ƒ?), ['agraw(Sj\ sëroedangficussoorten;

balt'q 'angt'n, (deugdzame houtsoort); ban-

tjong, (levert een vrij welriekende hars); ba-

wang, [waarvan de houten ringen (»baloh")

om de rebana's worden vervaardigd] ; bëdi,

(geneeskrachtig); bëngang, (welks vrucht

als amulet boven de deur wordt gehangen);

bekras, (waarvan rijststampers worden

vervaardigd) ; bëori(j)'ang, (deugdzaam

hout); bë#roe(w)'as, (waarvan rijststampers

worden vervaardigd); bi(j)'awaq (timmer-

hout); dedoe</roq (B), dëdoeoro'aq (S);

djëlawat; (ë)'ndëlënge (B), (ë)'ndëlëngaw

(5); (ë)'ndilaw'oedang(S); (ë)'ndilaw (S) ;

nasi (S); (e)'ndiloug; (ë)'nggëns; (e)'ng-

koedoe; (e)'ntoedoq (2?); (ë)'ntoekaw, (vrij

bruikbaar timmerhout)
;

gadts koentng,

gadts potth (B), [pott'ah (S)], uitmuntend

timmerhout); gamhigr; gapoq (B) ; gëroen-

tang; goegor ranttng; goeroh (B), waarvan

de vruchten gebruikt worden voor de

» pëgrobalan" (zie dit woord); kamm'ng;

këkoetoe ; këloengkong da'on 'itam, këloeng-

kong da'on potth (B), [pott'ah (S)], (goed

timmerhout) ; keloeraq ; këmëtas ; koen-

dogr, (goed timmerhout); koendoo/r dalahan,

(geneeskrachtig) ; koemng ; koepang, (waar-

van de vruchten gebruikt worden voor de

npë^robalan") (zie dit woord); koegrot;

langtor; lasi, loett'h (B), loelos (vrij goed

timmerhout) ; mampat ; mams, (zoel hout)

;

mate kintjtor (5); mëdang'ampong, mëdang

dagüig, mëdang djoendjong boekt'l, mëdang

gadts, mëdang kandal, mëdang këladi,

mëdang këpindtng, mëdang koentng, mëdang

pangkat, mëdang pëgrawas, mëdang sang-

kaq, mëdang sëtanahan, mëdang setoeng-

ging, mëdang teloor, medang tembilo'aq

(S), mëdang toempoj, (zeer goed timmer-

hout); mëlilë (B), mëlilaw (5), (genees-

krachtig); niëo/rambowg, (goed timmerhout);

mëo/rampojan (ook: marpojan) van welks

hard hout men tandenzwaitsel maakten dat

uitnemend houtskool levert; mërantth (B),

[mërantfah (S)] 'itam, mërantth poUh (B),

[mëranltah pott'ah (5)], mërantth (B),

[merantt'ah (S)] sabot, (goed limmerhont);

mërba'oe (uitstekend timmerhout); nagaw

(S)', nangkë (B), nangkaw (S), goed lim-
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merhout); nasi; 'oedang 'oedang (vrij goed

timmerhout); pandan; pandjang 'oemor;

pasang boengë (B), [boengaw (£)], pasang

boengkos, pasang #rëgas, (vrij goed tim-

merhout); pelawi, (waarvan destijds de

schilden werden vervaardigd); pendawan

mams (5), penoewang mams (S), pindas,

(bruikbaar timmerhout) ; grelaj ; rengas,

(goed timmerhout) ; oringm ; sapat (waarvan

de bladeren in de huishouding aanwending

vinden) ; seboeroe (waarvan de vruchten

als amulet gebezigd worden); seloe(w)'aj

boengaw (S), sëloe(w)'aj 'itam, seloe(w)'aj

landoq (B), [tando'aq (5)], (deugdzaam tim-

merhout); sëmantong, (waarvan de bla-

deren in de huishouding aanwending

vinden); semboeraw (S) ; sëmoelat; sem-

pëgth [B), sënipegi'ah (S) ; sëpang, (het

afkooksel van den stam wordt tot het rood

verven van stoffen gebezigd); sëri(j)'an

(zeer goed timmerhout); singgah pëgn'oq

(B), [pëori'o'aq (S)] 'antoe, singgah bën-

daloe, singgah këboewang bin'ng, singgah

këtjï'aq, parasieten; soengkap; soengkaw;

lambon tanah; tampang, goed timmerhout;

(soorten zijn: tampang poeri; tampang

gregis; tampang teloor); tampoej; tapos;

tëlam ; tëmbatoe ; tëmpëlësi ; tënam sabot

;

(goed timmerhout); tëpong; tëndikat [waar-

van de vruchten voor de »pëgrobatan" (zie

dit woord), worden gebezigd]; tërenlang;

tëtoelë (/?); timbang; tinggiran poenaj

(voor het vervaardigen van rijststampers);

tjangaq; tjapë (B); tjëmarë 'itam (B),

tjëmarë polth (B), uitstekend timmerhout;

toepaq; e. a.

ka joh (B), kajo'ah (S): pagaai, roeiriem;

ngajoh (5). ngajo'ah (S). pagaaien ; pengajoh

{B), pëngajo'ah (5), roer.

kakang (B); = kakaq.

kakap; hulptelwoord bij het tellen van

»'idjoq ", (zie dit woord).

kakaq I [ook : pëkakaq'an toewaw (5
y ],

oudere broeder of zuster; aanspraakswoord

voor ouderen in leeftijd; kakaq 'indaq

'indonan; een verbod voor mannen om
zich te mengen in twisten tusschen hunne

echtgenooten ; kakaq 'ilaq 'ilonan ; een verbod

voor ouders om zich te mengen in twisten

van hunne kinderen;

II ngakaq, kakelen van kippen.

kakoe; bard, stijf, taai, onbuigzaam.

kalah; onderdoen, verliezen, het ver-

loren hebben, overwonnen zijn.

kalaj; touwtje om den pols als amulet

:

kalaj koe(w)
,
ajang, kalaj mamq (5), amulet,

zijnde aan een touwtje geregen schelpen

of koralen, behoorende bij de »kekas",

(zie dit woord).

kalaj an; pols der hand; vgl. boekoe

kalajan.

ka lam; pen, schrijfpen; ook de Ma-

leische pen.

kalamboe(w)aj; e. s. v. zoutwater-

schelp.

kalang; steunpunt, zwaartepunt van

den last; ngalang, op stutten zetten.

kalangan; I = (ë)'nlarë (B);

II = watas;

III (B), tijd verloopen tusschen den

eenen marktdag en den daaropvolgen-

den ; ook gebezigd voor den marktdag

zelven.

kal at (ook: kalalan) (B) = katjoq (B).

kale (B), kalaw (S) ', I indien, ofschoon
;

II tijd

kali; I graven, delven, opdelven ; II

maal als: sëkali, doewë kali enz.; eenmaal,

tweemaal enz.

kahng I dwarshoutjes (paaltjes) aan

een' boom bevestigd, om het beklimmen

daarvan gemakkelijk te maken;

II blik, hel materiaal.

kalis; gezegd van een mes, dal moeilijk
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snijdt; ook van het op ladangs gevelde

hout, wanneer het lastig verbrandt.

kal o e = kale (/?); kaloe kaloe (ook:

kekaloe), wellicht, misschien.

kalong; halsband, collier, halsketen;

ook een touwtje om den hals als amulet

gebruikt.

kamah; vuil, onrein, smerig; ook =
kerëdaq.

kam bang; ngambangka(n), uitleggen

van zaad, ter ontkieming; kambangan,

kweekplantjes.

kambangan; zie: djeme (B) en kam-

bang.

kambasbatoe; e. s. v. geneeskrach-

tige wortel.

kambing; geit, schaap; kambtng

'oetan ; e. s. v. antilope.

kamboe; vischbun dienende tot het

bewaren van het aas.

kami; pers. voornw. l e pers. meerv.

;

vaak ook gebruikt voor het enkelv. ik.

karair; bekamir = tjampor ba'or.

ka moe; pers. voornw. 2e pers. meerv.;

gij, gijlieden; ook gebezigd als bezittelijk

voornw. 2 8 pers.

kam pang; zie: 'anaq.

kampe'an (B), kampaw'an (S); olie

en gambirpers.

kamptl; tasch van pandanbladrepen

gevlochten, doos van »boeloh bemban" ge-

vlochten, voor tabak, sirih enz. ; zieboeloh.

kamptq (B), kampt'aq (S), taschje of

zak van »#roembaj" tot het bewaren van

de ingrediënten voor den sirihpruim.

kampoh (B), kampo'ah (S); [ook:

roegoq kampoh (B), roego'aq kampo'ah

(S)] = kërip.

kam pon g; verzameld; sekampong, aan

elkander verwant zijn.

kan; I waarmede neef of nicht door

oom en tante wordt aangesproken; ook:

aanspraakwoord voor jongeren in leeftijd;

II zie: ka; II.

kan ah (B); zie: koenoh (B).

kanan; rechts, rechter; sëbëlah kanan,

rechterkant.

kandal; zie: koekoh (B).

kan da n g; omsluiting van eene ruimte,

een hok, stal, kraal; ngandangka(n), (of:

ngandangi) in een hok, stal, kraal doen;

omheinen; soorten van omheiningen zijn:

kandang: djë^rangkang; pëmagangan {B);

rangkaj (S); salang.

kandas; op iets als onderlaag liggen;

aan den grond geraakt, van een vaartuig.

kandtq (i?); = katt'ng; zie koerongan;

het woord komt alleen in »rëdjong's"

voor.

kandts; e. s. v. boom met zeer zure

vruchten, welke als surrogaat voor tama-

rinde of lemmetjes bij toespijzen worden

gebruikt.

kandjat = këlëndjao/r.

kandji; sterk belust van geslachtsdrift.

kandong; zak om iets in te dragen;

kandong boebokkan, roofje, korstje op een

wond; ngandong = orimbtt.

kangkang: tëkangkang, achterover op

den rug vallen.

kangkong; e. s. v. kikker, naar zijn

roep zoo genoemd.

kantq = makan.

kantjap; vast, standvastig, bestendig,

rustig.

kan til; zie: koental.

kan U'n; = kawan.

kantje [B), kantjaw (S) = kawan.

kantj?"l: dwerghert.

kantjtng; kantjtng badjoe; knoop;

kantjt'ng doe(w)'ao/rë [B), [doe(w)'ao;raw (5)];

ook: pëngantjmg doe(w)'ao/rë (B), [doe(w)-

'ao/raw (S)] ; grendel, klink van een deur.

k a n t j o n g ; een doosje van de gezuiverde
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ramévezels vervaardigd tot het bergen van

garen.

kantjot; vestis menslrualis.

kan t o 1 i (j) ' o r (ook: kanlorli(j)'or) =
pitor.

kantoq (B), kanto'aq (5); tekantoq (B),

tekanto'aq (S); I met elleboog of knie even

legen iets aangestooten, (zelden in gebruik);

II knikkebollen.

kantor (B); wachthuisje.

ka' op (B), 'a'op (5) = këlëman.

k a ' o s
;
gebreid katoen ; zie ook : badjoe.

k a ' o t ; nga'ot, met de band of den arm

bijeenschrapen.

ka pal; schip; overwalsch vaartuig in

tegenoverstelling van het inlandsch vaar-

tuig; kapal: 'api, stoomschip; lajar, zeil-

schip.

ka pang; paalworm.

k a p a q ; bijl ; ngapaq met een bijl kappen,

(ook : met een' bouwer slaan) ; ngapaq

kiwe (B), [kiwaw (S)], van links naar

rechts en omgekeerd met een bijl kappen.

kapayr; vuil, vuilnis op het land in

tegenstelling van: »tabon" (zie dit woord)

;

kapaoran, de plaats achter de woning, waar

de vuilnis bij elkander wordt geworpen.

ka pas; katoen, de grondstof; soorten

zijn . kapas : boeloe koetjing ; kajoe : kapas

'antoe, eene laagstammige houtsoort met

geneeskrachtigen bast.

k a p a w ; de pareerstang aan het lemmer

van een steekwapen ; kapaw dodong, het

mondeinde van descheede van de » dodong"

(zie dit woord).

kaping; bloem van de »përënggi" die lang

op de vrucht blijft zitten; zie: perenggi.

kapong; e. s. v. boom, welks bast sa-

mentrekkend is; kapong la'ot, de bidara laot.

kapoq (/?), kapok (5); de kapok.

kapo#r; kalk; kapoo/r lih'n; si(j)'ah,

sirihkalk.

VEHB. BAT. GEN. LUI.

kapot; wild varken ; soorten zijn : kapot

:

nangoj; sëmantong.

kaq I = kakaq; kaq boenUng, waar-

mede iemand de echtgenoote van zijn

ouderen broeder aanspreekt zoolang ze

kinderloos is; II zie boerong.

karah (B), pemëndak (S), ring onder

aan eene krisscheede, band, beugel.

karaj; mannetje van dieren inz. van

viervoetige.

karam; vergaan , verongelukt, te gronde

gegaan van vaartuigen, in 't verderf raken.

ka rang; I koraalrif, klip, koraalbank,

polyp

;

II bekarang, op de vischvangst uitgaan

voor eeu aan te richten feestmaal;

III ngarang, samenschikken, samen-

stellen, in elkander zetten, rangschikken

van bloemen, edelgesteenten etc. ; karang

'ajon, hoofdversiersel.

kaorangan; kleine kiezelsteentjes.

ka rap [ook: kekarapan (?) (5)], doel,

dat men beoogt, bedoeling, voorgenomen

zaak.

kag rap; zie tenonan.

ka^ras; schors van een boom; (zie

ook: kitab)

karat I (B), tekarat, geklemd van de

deur, (/.);

II (ook: kaorat), roest; karatan (kaora-

tan), verroest goed, oudroest.

kaorat I (B), plooi van een' vetten

nek, (/);

II ngaoratka(n) georman, de tanden

knarsen.

kari = sëdi(j)'e.

kagirtt; naam van den boom, die de

gomélastiek levert, soorten zijn: kaortt:

gitan; rnoeoraj ; kaorit 'akaor: e. s. v. liaan,

welke ook »getah'' levert.

kar oh (B), karo'ah (5) = pariksë (B).

k a r o h a n (B); teeken, merk, dat iemand

5



66 MIDDEN MALEISCHE WOORDENLIJST.

maakt om zijn eigendomsrecht inz. op dam-

marboomen, rollan ranken etc. aan te duiden.

kayroh(j5),ka^ro'ah(5)=pali(j)'arë(^).

kagrol (ook: karot); I bouwvallig,

versleten, vergaan, slecht, leelijk, smerig,

vuil, afschuwelijk ; II = këbat (?).

k a s a h ; rottan zitmat op de » loewan" (zie

dit woord), uitgespreid, wanneer gasten zijn.

ka sang; onvruchtbaar van den grond;

steriel.

ka sap; ruw, ruig voor het gevoel;

knoesterig van hoornen.

kasat; tëkasal, aan den grond geraakt

van vaartuigen.

kasth (B), kasfah (5); genegen zijn;

liefde, toegenegenheid
;

(më)'mbalas kasm

(B), [kast'ah (5)], liefde vergelden
;
gelofte

aan de geesten gestand doen, wanneer

het verzoek, hun gedaan, ingewilligd is;

kekasili (/?), këkast'ah (5); beminde,

vriend.

kast^r (B), ka U'o/r (5); krekel.

kasoemba; e. s. v. plant, die eene

roode verfstof levert.

kasor; I e. s. v. heester; soorten zijn:

kasor: boewajë (B) ; djawi; II bultzak.

k a s o t , moeras, poel gevormd door een

riviertje, wiens monding in zee verzand

is; kasot matab, wanneer de rivier bij

boogen waterstand zich weder een' uitweg

in zee heeft gebaand.

k a la (ook : katah) = banjaq.

kalang; (zelden: ngatang), optillen,

opbeuren.

katë (B), kataw (S); woord, gezegde;

bëkale (#), bëkataw (S), spreken, zeggen:

ngatëka(n) (B), ngalawka(n) (£)„ van

iemand, of iets zeggen; tëkatë (Z?), tëkataw

(5), beroemd, berucht; kale (ë)'nlas pinggal

(B), den datum bepalen voor bet gestand

doen van eene gelofte; katë (B), [kataw

(5)] 'ooraug; men zegt.

kati: het honderdste deel van een

pikol; (= 1 '/
4
Amst. &•).

katt'h (B), kalt'ah (S); zie 'ajam.

k a 1 1 n g ; klapperdop of kleine holle bam-

boes, dienende voor voederbak van den

vechthaan in zijne kooi.

katjang; boon, erwt. peulvrucht;

soorten zijn: katjang: doedoq (#), doedo'aq

(S), (slokboontjes) ; (e)'nladoe; gimbol (de

këdëlé); gonng; kajoe (stamboonljes) ; kë-

dëbong; këriptt (5); koeli; lidi; padi:

pandaq; parang (geneeskrachtig); pë</rot

"ajam ; rëdjang ; rëgts ; tëtikos.

katje (B) y
katjaw (5); glas, als grond-

stof; karaft.

kaljtp; schaar, waarmede men stukjes

van de pinangnoot snijdt.

katjoq; katjok (5), katjoq'an, bëkatjoq

(B), [bëkatjok (S)], den coitus uitoefenen

:

ngatjoq boertt; paederastie; ngatjoq këbaw;

bestialitas.

ka ton = tampak; het woord wordt

zelden in de spreektaal gebruikt.

ka tong; zeeschildpad ; soorten zijn:

katong: bëlimbi'ng; kara; 'oettp.

ka top: toe, dicht, toegedaan, dicht-

gemaakt; ngatop. dicht maken, sluiten;

pëngatop katje (B), [katjaw (5)] = sëmpal

en soepaq ; tëkalop, gesloten, toegedaan,

dichtgemaakt.

kawah (B), kantjah (5); een zeer

groote ijzeren pan of ketel.

ka wa j ; ngawaj, iemand roepen door mei

de hand te wenken ; sëkawaj'an, een teeken

dat jongelingen en jonge meisjes elkander

geven als bewijs, dat zij het oog op elkander

hebben, ais knipoogjes geven etc.

ka wal; ngawal, in hechtenis stellen;

kawalan, gestrafte, veroordeelde.

ka wan; makker, kameraad; volgeling;

kudde, vlucht, troep.

ka wal; metaaldraad.
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k aw e (B), kawaw (S), koffieboon) ; kawë

(B), [kawaw (5)] : bësëmah ; cofféa arabica

;

lanang; libéria koffie. Tijdperken van bloei

eü groei van de plant heeten : ngidjang

;

wanneer de plant de hoogte van het in

bloei staand padigewas heeft bereikt; betjap,

wanneer de boom in bloei staat ; njoeo/rong

poeb'q (B), [poeü'aq (S)], wanneer de

bloesems afvallen; bëboe(w)
,
ah pangkal;

wanneer de boom voor het eerst vrucht

draagt ; bëboe(w)*ah penjele (B), [penjëlaw

(S)], wanneer de boom goed vrucht begint

te dragen; (tegen het o e jaar althans in

de Besëmah-Oeloe-Mannaq, Pasoema-Oeloe-

Manna) ; moekol (ook : moepoe) 'agong

;

wanneer de oogst het grootst is; (tegen

het 6e jaar); adtng moekol (ook: moepoe)

'agong, als de boom 7 jaren oud is.

kawtn; kawm 'adam, huwelijk volgens

den heidenschen ritus.

kawoq (B), kawo'aq (S), ingevallen,

ingezonken van de oogen.

kë = ka I; ook voorvoegsel tot vorming

van het accidenteel pasief en van rang-

schikkende en verzamelende telwoorden

;

Il naar; katas [ook: koe(w)'alas (S)] of

ke'atas, naar boven ; kebawah, naar be-

neden ; këdalam, naar binnen ; këloe(w)'%r,

naar buiten.

këbal; onkwetsbaar.

këba#r; ngëba</rka(n) sajap, uitspreiden

van de vleugels zooals een kloek om hare

jongen te beschermen ; zich uitspreiden

zooals roofvogels in dé lucht (/).

këbal; ngëbat, binden, vastbinden, aan

iels vastbinden, vastleggen ; këbat pinggang,

gordel, middel, band

këbaw; buffel. Naar den vorm van

de hoorns onderscheidt men de buffels

in: këbaw: bi(j)'ong; (ë)'mpang (B), gë-

gantt'ah (S); koengkom; ranggah: 'alos;

tjanggtq (B), [tjanggi'aq (S)]; tjapang

soendoej; rantjtng; lawas; tjoekoo/r. Naar

den vorm van de insnijding in bet oor

onderscheidt men de buffels in: këbaw:

bëdjawtr; bëlah goenUng; pingas (B),

tingas (S); rantjong; rantjong tabong;

roerapong; sëping ti(j)'ang: tëboq (B),

[tëbo'aq (S)] koembang; këbaw djalangan,

wilde buffel; këbaw djëroendjougan, jonge

buffel, wiens hoorns + 1 span lang zijn;

këbaw sa'otan; de buffel, die bij een »bim-

bang" geofferd wordt, en welks vleesch

noodig is voor de «ramo'an poendjong",

zie die woorden ; këbaw grehong pakoe ; de

buffel die voor het aan te richten maal

bij een »bimbang" nevens den » këbaw

sa'otan" wordt geslacht; këbaw (ë)'mpol (S),

de buffel die bij een sterfgeval wordt ge-

slacht [in die beteekenis in een »'andaj

'andaj" (zie dit woord) aangetroffen],

këbi(j)*ol; e. s. v. boom.

k ë b i 1 a n ; vreugde, blijdschap, genoegen.

këbilë (B) (grwd.: bilë) ; këbilaw (S),

(grwd. : bilaw) ; wanneer ook, op welk

oogenblik ook.

k ë b i r i ; gesneden, gecastreerd.

këboe(w)'al; wang

këbon; tuin, plantage; këbonan, tuin

van tweede gewassen op een ladang aan-

gelegd, wanneer de ladang minder geschikt

is om weder met padi te worden beplant.

këbon g (B), tabt'r (5), voorhangsel, gor-

dijn ; këbong 'alamkari (B), een gordijn van

mooi chits vervaardigd, indertijd dienende

om de »balaj" (zie dit woord), tijdens eene

rapalzitting in twee helften af te scheiden.

kebor (B), gëbor (S): lëkëbor (B),

tëgëbor (5), uitgekomen, te voorschijn ge-

komen van de ingewanden.

këbot; zie boeloh (/?).

këdadap; tekëdadap, gezegd van iemand,

die ziek zijnde eten nog drinken wil.

këdaj; open, niet achterhoudend; ook
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gezegd van iemand, die recht door zee

gaat.

kedakah (/?); scheldnaam voor een

varken.

kedal; e. s. v. huidziekte.

k e d a n ; lëkedan, in de klem zitten, bijv.

niet voor- of achteruit kunnen, geen geld

hebben enz.; ook = tekëkot, zie: »këkot".

k e d a ' o q (B) ; een scheldwoord ; zooveel

als ons sukkel, suflert; ook als vloek ge-

bezigd.

këdao/raw (S), een mand voor padie;

inhoudsmaat overeenkomende met 4—5
«koelak", (zie dit woord).

k ë d a r o h (/?), këdaro'ah (S) = kedakah.

kedëmpong; klanknabootsend woord

voor een poffend geluid.

këdi(j)'at: wenk, teeken; zinuebeeld,

doelwit.

këdjap; knip met bet oog.

k ë d j a g r ; ngëdja#r, nazetten, vervolgen,

trachten in te halen.

këdjat; ngedjat, samentrekkend.

kedji; ngëdji, iemand bij den keel of

bij de hand vatten om hem tot eene be-

kentenis te dwingen.

këdjil = këdji.

ked j ot; schrikken, schok van het lichaam;

tëkëdjot, verschrikt, ontsteld, onthutst,

eensklaps, onverwachts; sëkëdjot, kruidje

roer mij niet ; ngëdjotka(n), iemand aan

het schrikken maken, doen schrikken.

këdoedor; e. s. v. heester met genees-

krachtige bladeren.

këdoempong; e. s. v. riviervisch.

këdoengkoq (Z?) = kapot.

këdoeroh (#) == kapot.

këdondong; e. s. v. boom.

këdok; zoekende in iets tasten, bijv.

met de hand in den zak.

këdoq (B), këdo'aq (S); gew. këkëJoq

(B) en këkëdo'aq (S) ; sternumkuil.

k ë d o s ; ngedos, een onvriendelijk gezicht

(rekken.

kegauti; bedeesd kijken van iemand,

die verlegen gemaakt is.

këka'ing = kekingktng.

k ë k a 1 ; bestendig, blijvend, duurzaam,

eeuwigdurend, onvergankelijk.

këkalah; ooit; (ë)'ndiqdë (B), [(ë)'n-

didaw (S)], këkalah, nooit.

kë kam bit; wandelend blad, wande-

lende tak.

këkandji; glazenmaker; soorten zijn:

këkandji: 'abang; galaq; 'idjang; 'itam;

këtjiq (B), ketjt'aq (5): tagoq (B).

këkando'aq (5); muts van boomschors

daags na het huwelijk in de «soembaj 'anaq

boeloe tëlang" gedragen door de vrouw bij

het zoeken naar varens («pakoe") welke als

toespijs moeten dienen bij het maal, dat zij

haren echtgenoot bereidt; zie «soembaj".

këkang; gebit; tali këkang, leidsel.

këka</r (ook: këkar); I uitgraven,

weggraven der belling; II met de klauwen

krabben, omkrabben bijv. de aarde.

këkaroh (B), këkaro'ah (5); I bond-

genootschap tusschen doesongenoolen ; kë-

karoh (B), [këkaro'ah (S)] sedoeson (ook

:

sëlaman); II het maal, dat men aanricht,

ter eere van iemand die denzelfden naam

»sënamë (B), [sënamaw (S)]" draagt.

k ë k a s
;
goederen door de vrouw bij een

» koele (i?),koelaw(S)" huwelijk tenhuwelijk

medegenomen ; de hoeveelheid en waarde

daarvan hangt af van de soort van » koele (B),

[koelaw (S)] huwelijk; [zie koele (B)].

këkat; I onaangenaam van lucht in

een vertrek inz. tengevolge van veel rook;

bëkëkat (ook: bëkëkat 'asap), het niet

kunnen uithouden van den rook ; II dicht

van den nevel.

k ë k a w a n g ; I zie groemah ; II (/?),

heen en weer bewegen van vruchten (./).
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k e k o (1 o q (/?), zie : këdoq kckëlah (S) =
bi(j)'asë (5).

këkibang; e. s. v. vogelverschrikker

op de rijstvelden.

kekingking; huilend, jankend van

honden

këkigrë (/?), nangkaw kigraw (S):

e. s. v hoorn.

kekittr = kinttng-kinttng.

kekoedaw (5); de houten klampen

heneden en aan weerszijden van eene

huffelkar enz.

k ë k o e p a q ; e. s. v. vogelverschrikker

op de rijstvelden.

kekoenang; gliinvlieg.

k e k o e (w) ' a t ; e. s. v. vogelverschrikker-

op de rijstvelden.

kekoe(w)'aq = gënggam.

këkoq (B), këko'aq (S) 1= gënggam;

Il den inhoud eener vrucht met een' vinger

uithalen, (/).

këkogrr (S) = koekoo;r.

këlaboe; grauw, aschkleurig, grijs.

këladi; e. s. v. plant met eetbaren

knol; soorten daarvan zijn: këladi: djoepi:

mapo^r; moebon ; nangkaw (5); nibong:

pati 'itam; sëlasi'h (B), sëlast'ah (5);

rawang.

këlaha</r (B), këla'aor (5) ; tekelahagr

(B), [tëkëla'agr (5)], voor den dag gekomen,

in eens te voorschijn gekomen, zooals iets

dat in keel of neus zit.

këlahi; bekëlahi, vechten, plukharen.

keiara; I donker, duister, zwart van

den nacht, de zon, de maan van haar

laatste tot eerste kwartier, de oogen

;

këlam kabot, stikdonker; këlani roemë (B),

[roemaw (5)] of këlam boeloe, schemer-

donker;

II verdwenen van personen

;

UI këlam këlam, onduidelijk zichtbaar

van ver verwijderde voorwerpen

;

IV këlam pagi (S), e. s. v. kleine »sëra*ot"

(zie dit woord), door het Sërawajsch meisje

ook als amulet gebezigd tegen kwade in-

vloeden van geesten.

këlam bang; tëkëlambang, afgespoeld

van aarde, grind, door hevigen regen.

kela mint; vleermuis; soorten zijn : kë-

lambït : birtng; 'itam ; pott'h (B), [poti'ah (S)].

këlam boe; gordijn, bedgordijn

këlam in; paar, bijv. man en vrouw,

huisgezin.

këlandongan = kandong: II.

këlang; zie: këlop.

këlantong; dorre, gele bladeren, welke

nog niet zijn afgevallen.

kelap; tëkëlap, vast inslaap; sëkelap:

boedaq; toe(w)e (B), toe(w)'aw(S), zie: 'ao/ri.

këlapë [B), këlapaw (S), kokosnoot,

die goed rijp is wier bast reeds donker-

grijs van kleur is.

k ë 1 a s a n g ; het vocht, dat uit een stuk

»kajoo lëban" of »kajoe mëgrrampojan" (zie

»kajoe"), druipt nahet ineen olieofpetroleum-

vlammetje te hebben verbrand, welk vocht

alsdan opgevangen wordt op een «parang"

(zie dit woord), of een stuk ijzer, dat speciaal

daartoe in het midden eene uitholling heeft;

ngëlasang, de tanden met dat vocht bestrij-

ken, waardoor ze zwart glimmend worden.

k ë 1 a s ë [B)\ voorschoft van een dier (J).

këlat; samentrekkend, wrang; këlat

masam, wrang en zuur, zooals onrijpe

mangga.

këlatoe; roet.

këlawaj; waarmede de broeder zijne

zuster aanspreekt.

k ë 1 a

w

in g ; zie : randë (B).

këlë (B), këlaw(.S); aanstonds, weldra,

zoo met een.

këlë hap (ook: krkëlëbap); slaan met

pooten en vlerken, spartelen, zooals een

dier, dat pas geslacht of aangeschoten is.
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kelebi (ook: selebi); stuitbeen.

këlëbt's = kojaq.

këledon (B) = mandaq.

këlegtt = këlëndjao/r.

këlëkaq; I ngëlëkaq, een weinig het

baadje open maken, omdat men 't te warm

krijgt; II = kojaq; III = gëlëbang.

k ë 1 e m a n ; donker, duister.

këlëndjapr; I = gagaw;

II tëkëlëndjao/r, aan stuipen lijden.

kelen tong; gew. toelang këlëntong

I = këlëbi (?) ; II schoft (schouder),

këlëpat (/?); këlëpat këlëpat, slingeren

van de kwabben van een os (/).

kelepaq; bëkëlëpaq, klapwieken.

këlepit; këlëptt: mate (B), [mataw

(S)], ooglid.

kelëttk = këlëkaq.

këlëttq (B), kelett'aq (S); spartelen

zooals de afgehouwen staart van hagedis

of slang.

këlëtjos = koeljtl.

këli(j)'ang; ngëli(j)'ang, stuipachtig

heen en weer krommen (</).

k ë 1 i 1 * n g ; rondom, in het rond, omtrek.

këltm; smalle zoom aan een kleed;

ngëh'm; zoomen.

k ë 1 i n d a n ; het touwtje, waarmede de

versierselen van de »tali pasong" (zie: tali),

zijn bevestigd; këlindan kintjtor; de om het

rad van het spinnewiel gelegde draad.

këlindang; I langwerpige houten kist,

rustende op een voetstuk van rondhouten

voor het opbergen van precioca's, dienende

tevens als slaapplaats voor den heer des

huizes; II opeenstapeling van balken, die

kruislings op elkander geplaatst zijn, waarop

enkele woningen rusten.

këlingktngan (zelden : kelingktng)

;

pink; këlingktngan këttng; de kleine teen.

k ë 1 i n s t p (B), djantong (S); hartvormige

punt van den bloemtros van den pisang.

këlintang; muziekinstrument.

këlinttng = këlinstp.

këlintong; zie: toelang.

këlintoq (B). këlinto'aq (S); schuin

op een oor staan van hoofddeksels; ook

met een schouder op een andermans

schouder leunen.

këlipjn = keliroe.

këliroe; misleiding, dwaling; verkeerd,

in de war, vergist.

këlisi; vliezig omhulsel van het bam-

boesriet, van rottan.

këlisoe = këridoq (B).

këloejaq, tëkëloejaq; I geschroeid;

II geheel of gedeeltelijk losgaan, loslaten

van vel, schil en derg.

k ë 1 o e 1 o t (5) ; vleugel van de » koembang

padang" die met een zilveren kettinkje aan de

«sobang" wordt gehangen ; (zie die woorden).

këloemas; praeputium clitoridis.

këloembaj; een schaaldier, waarvan

het huisje aan een »kalong" (zie dit woord),

wordt geregen.

këloembos; helm waarmede een kind

geboren wordt.

këloemot; jong vruchtvleesch van de

kokosnoot.

këloempoek; hoop, groep.

këloengkong; I de nog zachte en

eetbare dop van de kokosnoot ; II këloeng-

kong boesoor ; e. s. v. wesp.

këloengkongan; luchtpijp; (ook:

strot); këloengkongan karatan; kriebeling

in de keel, zonder dat men behoeft te

hoesten.

këloepaq; hulsel of dekblad, dat zich

van het voorwerp loslaat.

këloepas; geschild, onthuid, ontveld.

këloeptng (B), këloepas (5); dekblad

(hulsel) van het eetbaar uitspruitsel o. a.

van bamboe.

k ë 1 o e p o q (B), këloepo'aq (5)= këlebap.
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k e I o e r a q ; een in het wild voorkomend

en eetbaar gewas.

këloetjong = koeljtl.

k e 1 o e (w) 'ang;e. s. v. groote vleermuis

;

soorten zijn: keloe(w)'ang: binng; potth

(B), potfah (5).

keloe(w)ih (B), keloewi'ah (S); de

broodboom, welks vruchten van groote

pitten zijn voorzien.

këloh (fi), këlo'ah (5); ngëloh (B),

ngëlo'ah (S), naar zijn adem snakken,

diep ademhalen om tot adem te komen.

k ë 1 o j ; het bekende indisch vlas, waarvan

e. s. v. touw wordt gemaakt.

k ë 1 o n g ; I steenen vuring van een smidse

;

II in het midden omgebogen bijv. van rottan,

zoodat de einden evenwijdig loopen.

këlop; holle, kuiltje; ingedrukt in het

midden bijv. van het hoofd; voren van een

karrenrad; këlop dagoe; kuiltje in de kin;

këlang këlopan, met holten en bulten van

een' weg.

këmali = pëmali.

k e m a 1 o n g ; e. s. v. eetbare meelachtige

knol.

këmang; e. s. v. boom op de »bindjaj"

gelijkende, welks vruchten echter grooter zijn

dan die van de «bindjaj"; (zie: »bindjaj").

këmangan; verwonderd.

kemajraw; droog van het jaargetijde.

këma</ri; gisteren.

kembahang (B), këmba'ang (S), e. s. v.

» këladi" (zie dit woord), met groote bladeren.

këmban; e. s. v. borstdoek.

këmbang; I ngëmbang, uit elkander,

zooals gekamde boomwol ; grooter worden,

zwellen van vruchten;

II ontplooid, open, ontloken van alles,

wat men zich samengevouwen en in elkander

gesloten denkt bijv. bloemen, zonnescher-

men ; këmbang mate 'aori (B), [mataw

'aori (5)], tegen half zeven ure 's morgens;

III këkëmbangan, groote progenituur;

IV këmbang sëta'on; e. s. v. plant met

bloemen die hel geheele jaar door bloeien.

këinboehong; e. s. v. »kasam" (zie

dit woord), van rijst.

këmboe(w)'aj ; e. s. v. zoutwaterslak.

këmbong; I opgezet, opgeblazen, bol,

bolle kant van iels; ook: vol, gespannen,

goed gevuld ; II këmbong betts, kuit

;

këmbong lëngan ; een maat nl. de omvang

van den benedenarm bij het dikste deel.

këmëdjot [grwd. këdjot; (?)] hart-

aderslag.

k ë m ë 1 a m p ir a n (/?), gëmëlampiran (S),

kossem, kwabbe aan den hals van een os;

de lel van een' haan.

këmëlesigr = bërajaq.

kemëndi'r (B) = kongstr.

kemëndon; weemoedig, bewogen, ont-

roerd, aangedaan (in de spreektaal zelden

of nooit gebezigd).

këmëndor; gezagvoerder ; ook : stuur-

man.

k ë m ë n j a n ; de benzoë, (e. s. v. wierook

of welriekende hars).

kemëntt'ah (5) ; zeer mooi, fraai,

uitnemend ; (het woord wordt in de spreek-

taal niet gebezigd).

kënierenjit (B), këmërënU'ng (S) ;

rad, snaterend van de tong.

këmërësiq'an = gëorisi'q (B),

këmërëngihan; poreus zooals puim-

steen (/).

këmëti; e. s. v. houtmij t.

këmt'h (/?), këmfah (S); urine; uri-

neeren.

këmih'ng; e. s. v. boom, die oliehou-

dende noten levert, welke bij de spijs-

bereiding worden gebruikt.

këmindom; kemindom pëloh di selangke

(B), tëtëlikong pelo'ah di sëlangkaw (S),

door en door bezweet (lett. zoo »en nagè"
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zijn, dat het zweet van het voorhoofd op

het sleutelbeen neerdruppelt).

k e in i n j a w; vloeien, biggelen van tranen.

kemigroh (B), gemiso'ah (5); onge-

stadig van personen die niet stil zitten.

kemts; Donderdag.

k em i s t r ; rondslenteren.

këmisol (B) = kemigroh.

këmtt; I wachtvolk ; kermt djoelatan,

heeredienstplichtige, die van »doeson" tol

»doeson" een brief of boodschap overbrengt,

goederen transporteert enz. ; këiiut landjaq

;

heeredienstplichtige, die gedurende den tijd,

waarop zijne doesongenooten heeredienst

verrichten builen de »doeson", het dorp

bewaakt

;

II këmtt 'awaq; zie: «pakajan përanq".

këmoedi; roer van een vaarluig.

këmoemoe; e. s. v. këladi.

kemoemoq (B), këmoemo'aq (S) ; e. s. v.

sprinkhaan.

këmoentng; e. s. v. boom.

kémoegroe; een droogrek inz. een

bamboe (ook wel: een stuk rottan).

këmoetak; rammelen van pitten in

droge vruchten.

këmot (B); ngëmot, bijten, stukbijten,

afbijten.

këmpëgrasan [grw. : pëgras (?)], in-

stuiven van den regen.

këmptq (B). keptk (S); draagkorf van

boomschors met opschuivend deksel.

këmpts; ingevallen van de wangen

van den buik.

këmpot; zie: 'idapan.

kënal; kennen, herkennen.

kënan; = di(j)'e (B); gewoonlijk ge-

bezigd tegen zijn ouders.

kënang; behagen, welgevallen.

kënangaw; e. s. v. »pi(j)'anggang".

kenangë (/?), kënangaw (£), e. s. v.

boom met welriekende bloemen.

këndang; e. s. v. mandje, waarin de

werktuigen voor hel weven worden bewaard.

këndaq; minnaar, minnares.

kenderi; e. sv. gewas, waarvan de

vrucht (half zwart, half rood boontje), ge-

bezigd wordl lot het wegen van goud.

kendi; aarden waterkruik met tuit.

këndidaj; e. s. v. boom, naar welks

bloei, vruchtzelting enz. de werkzaamheden

van den ladangarbeid in de beneden Serawaj

en Bësëmahslreken geregeld worden ; de

bast van den boom dienl ook als surrogaat

voor de pinangnoot.

këndiri; e. s. v, groole tomaat.

këndoeri; godsdienstig feest (verzoe-

ningsfeesl) ; soorten van këndoeri's naar

gelang van den hoofdschotel, këndoeri:

'apam ; bënasi ; boebogr bëlantan ; boebogr

'itam; doelang; poendjong; sanggagr; tigë

(/?), [tigaw (S)] pinggan ; (zie die woorden).

k endoor; slap, los, niet gespannen

bijv. van een touw, de teugels.

k e n ë (B), kënaw (5) ;
geraakt, getroffen,

aangedaan door, juist, passend, van pas

zijn; gekregen hebben van eene ziekte,

vloek enz.; kënë dendë (B), kënaw dendaw

(S), boete beloopen ; beboet worden ; kënë

(B), kënaw (5) : pi(j)
,

alang djoedoe ;
gezegd

van getrouwde vrouwen, die door kwade

geesten (djin) bezeten, zich op jongelingen

verlieven en den bijslaap met hun' echt-

genoot niet meer willen uitoefenen, welke

vrouwen zich vaak ten slotte het leven

door ophanging benemen; pinggang; men-

strueeren; pojang, kippencholera ; tawar,

de pokken krijgen ; tipoe, bedrogen (worden)

;

opgelicht (worden).

kentng; voorhoofd, (zelden de wenk-

brauwen; zie »boeloe"); pëngëntngan =
pelipisan.

kënintng; e. s. v. boom, welks bladen

voor dakbedekking worden gebezigd.
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kenjang; verzadigd.

k Ö n j o e n j o q (B), kënjoenjo'aq [S) =
lembot.

kënong; galmend geluid zooals van

een groole klok, van een' koperen »gong",

(zie dit woord).

ken lal; dik, lijmig, niet vloeibaar,

gebonden.

ken tja ng; strak, stijf aangehaald.

ken tja t; ngentjatka(n), bij kleine hoe-

veelheden uitstorten van het water uit een

«gërgoq (B)" (zie dit woord), na de opening

een weinig met den duim te hebben afgesloten.

kentjom = koentom en koentjop.

ken long; galmend geluid zooals van

eene kleine klok, een holle bamboe met

spleet, waarop geslagen wordt met iets hards.

ken tot; veest, wind; tëkentot, bij on-

geluk een veest laten.

këpade (B), këpadaw (5), aan, naar, bij,

op; meer in gebruik is (e)'nggi en pade (B).

k ë p a h ; e. s. v. eetbare zoetwater mossel.

këpaj; këpaj melajang; een vierkante

sirihbak van de «boeloh bëmban", (zie.

boeloh).

këpaj ang; e. s. v. boom met eetbare

vruchten, die eene biltere en bedwelmende

pit hebben.

këpal ; I klont, kluit;

II (B), geschenk, beslaande in : «lëmang",

da'tng, kasam, doedol, loe(w/ë, en één ol

meer kippen, gegeven aan de »'inang

toe(w)ë" [toe(w)'ë boedjang: toc(\v)'e gadts]

(zie die woorden), na elk feest, waarbij

een karbaw geslacht wordt.

këpalangan [grw. wellicht 'alang; (?)],

ontoereikend, niet afgewerkt, op een

weinig na.

k ë p a r a t ; zoenoffer voor het niet houden

van een eed of tot boete voor andere

zonden.

kepat = ti(j)'op.

kepërah; gewoon, gewoonlijk, gewoonte.

k ë p i
(j)

' a h ; kalotje.

k e p i n d i' n g ; wandluis ; këpindtng tanah

e. s. v. wandluis; këpindtng 'ajtq (B),

['ajt'aq (S)], e. s. v. waterjufferlje.

keptl; geklemd tusschen den arm en

het lijf; ngëpi't, iets zoo dragen, iets tus-

schen de beenen drukken als een rolkussen
;

sëkëpit (B) ; e. s. v. kinderspel.

k ë p i 1 1 n g ; e. s. v. eetbare zeekrab

;

kepiU'ng rëndjongan; kreeft.

këpong; ngepong, omsingelen, omringen,

insluiten, belegeren; sëkëpong, e. s. v. kin-

derspel.

këpoq (B), I këpo'aq (S); klapwieken;

bëkëpoq (B), [bëkëpo'aq (S)], sambtl b< ; -

koekoq (B), bekoeko'aq (5), klapwieken en

kraaien;

II (B), een groole korf om daarin de

kweekplantjes te doen.

k ë r a b o e ; e. s. v. plat rond oorversiersel

van goud.

kë^raj; korrelig van gare rijst.

kërakat; e. s. v. stelnet.

k era mal; heilig graf.

kërambtl; sikkelvormige dolk.

kërampang; liesplooi.

keran ; stookplaats builen de woning,

waarin arensap wordt opgekookt. (Volgens

(ƒ) elke stookplaats buiten het huis).

kërandah; ngerandah, iemand telkens

in de rede vallen.

kërandji; e, s. v. boom met riusche

vruchten.

kerang; e. s. v. zeescbclpdier.

kërap; dicht naast elkander, dicht

bijeen, goed aansluitend ; kërap kali, dik-

wijls, dikwerf, vaak.

këraptk: een hazardspel nl. «kruisen

munt".

k ë g r a q ; aanbrandsel, aangebrande korst

in pan of pot.



74 MIDDEN MALEISCIIK WOORDENLIJST.

k ë g

r

a s ; hard, stevig, sterk, straf, streng

;

stijf van het lichaam ; nge^rasi, geweld

aandoen, dwingen.

keg rat; afgesneden stuk of brok, stuk,

gedeelte van een geheel; sekëorat, een

stuk, gedeeltelijk.

ke^raw; roos op het hoofd, schilfers.

kë^rawaj; e. s. v. groote wesp, die

haar nest in den grond maakt.

këorawat (ook: kërawat); rottan

reepen, waarmede de dissel door omwoeling

aan den steel wordt vastgemaakt.

këgrbaj (kë^rëbaj), (ook: kë(r)ëbaj);

getrouwde vrouw in tegenstelling van onge-

huwd meisje; këqrbaj: bangktng; eene

vrouw, die niet meer menstrueert; boen-

Ung; eene jong gehuwde vrouw, die nog

niet gebaard heeft.

kë^rboq (B) ; gew. bakol këorboq;

zie: bakol.

k ë r d i ; = boengkas (?).

kërdjap; knip met het oog; kërdjap

kërap, k nipoogen.

kerdjë (B), kërdjaw (5), werk, bezig-

heid, arbeid, bedrijf, handeling; kerdjë'an=
'agoq (B).

kegre (B), kegraw (S); aap inz. de

meerkat.

k ë r ë d a q ; aangedroogd vuil inz. vuil

aan borden, kopjes en schoteltjes.

kë^rënggë (B), kë</rënggaw(iS); e. s. v.

groote, roode mier, welks beet sterk brandt.

këorënjot; knarsen van de tanden,

van de deuren.

kërënttng; klinken, zooals bijv. een

glas, waartegen men met een mes tikt.

k c r ë p a k ; een krakend geluid ; bëkë-

rëpak kërepak, trappelen zooals paarden.

kegrrët ;

(f).

këgfretaq; krakend geluid zooals van

een stuk lioul, dat doorgebroken wordt;

ook: knarsen van de tanden.

këridoq (/?), kërido'aq (S); tëfcëridoq

(/?), lëkërido'aq (S); versluit, verzwikt;

ook: vallen van een' zieke uit zwakte.

këgfrth (B), (ook: kerih); kegri'ah (S),

(ook: kert'ah) = litaq en sangat.

kertk = gin'q (B).

këriktq (B), kërita'aq (S), schateren

bij het lachen, hardop lachen.

kërila#r; (ook: kekerilagrr) (B); heen

en weer rollend van de oogen, (/).

k ë r i h'q (B), kerilt'aq (S) ; e. s. v. krekel.

këriloe (B), kërilong (5); een bam-

boezen dwarsfluit.

keorindpng (ook: kerindjtng); e. s. v.

boom.

keg ring; droog, dor.

kërinjop; tekërinjop, ingevallen van

de wangen.

kërt'p; bloedverwanten, familie (al. af-

stammelingen van grootvader in de rechte

linie, die bij »'adat koele (ƒ?), [koelaw (S)]'

(zie »koelë"), zijn gehuwd; ook : erfgenaam.

këriq (B), kërt'aq (5); ngëriq (B),

ngërt'aq (S), uitkrabben, afschrapen.

kë ara's; I kris, de indische dolk; soorten

zijn : kegris : 'ankat linie (B) ; 'asam pëdas

;

damaor karaw ginan (S) ; djangkong ; man-

darang; pandawan (S); paniwtn (S); pa-

rong; rangga tjaljtng ; san tan; sëpoekal

;

tjëritaw bisoe (5)

;

II këkëoris; o. de nog niet geopende

pluim van palmen; b. zie: pinggan.

ke rising; vijlsel; ijzerdeeltjes die bij

het smeden afvallen.

kërisiq (B), kerisi'aq (S); grind, grof

zand.

kegrit; 1 stijf in elkander gesponnen

van garen; II = sëkol; pengertt, vrek.

këoritaw; inktvisch.

k ë r i 1 1 n g ; kroes, een weinig gekruld

van het haar.

këornaj; zie »sianh" (B).
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kernë (B), [ook: kërënë (/?)], kërnaw

(S), [ook : kërenaw (S)] ; omdat, wijl, aan-

gezien, dewijl; om, wegens, Ier zake van

;

oorzaak, reden.

k ë r o ; e. s. v. wortel als surrogaat voor

de pinangnoot gebruikt.

ke gr o e bot; e. s. v. plant.

kë^roekaq; schaal van de >bantng

laton"; (zie bamng).

keroekot (B); krampen in de lede-

maten (/); verrekt van spier of pees.

këroelat; ngëroelat, zoodanig met de

oogen draaien, dat alleen het wit zicht-

baar is.

kë<jroempang; cocon.

këgfroengkang (ook: keroengkang)

;

een kokosnoot, die nog niet geheel door-

vreten is door eekhoorns; këoroengkang

palaq = tëmpoerong palaq; zie: palaq.

këroenjoq (/?), këroenjo'aq (S) ; tëkë-

roenjoq (#), tëkëroenjo'aq (S); gekreukt

van gesteven goederen.

kër oen tong; een mandje van ge-

vlochten »boeloh bëmban" (zie boeloh), om
bij de vischvangst daarin den gevangen

visch te doen.

këroetjak; 1 ngëroetjak. smakken met

den mond onder en na het eten

;

II këroetjak-keroeljak, klanknabootsend

woord voor het geluid veroorzaakt door

het loopen in diepe modderpoelen, bij het

branden van bamboe.

kë roetot; vergroeid, verkromd; klein

en krom gegroeid, van personen, vruch-

ten enz.

këroe(w)'an; (ë)'nd«*q (B), [(ë)'ndt'aq

(S)] këroe(w)
J
an ; onzeker, ongeregeld, in

de war ; ik weet 't niet, (het woord wordt

meestentijds in ontkennenden zin gebezigd).

këroh (B), këro'ah (S); troebel van water.

kegroh (B), keo/ro'ah (S) ; ngëoroh (B),

ngej/ro'ah (5), snorken van een varkeu.

keg rok (ook: kërok); ngëorok, uit-

snijden, uitkrabben bijv. hel vruchtvleesch

van de kokosnoot; het aanbrandsel van

rijst uil pan of pot.

këroh'q (B), kërolt'aq (5); eene ton-

vormige fuik.

kerong; kring; ring om iets; kërong

mëndale (B), [mëndalaw (S)], kring om

maan of zon.

këronljong; holle zilveren of gouden

ringen om de enkels ; met sleenljes er in

of belletjes er aan.

kërosok; ritselen, schuifelen, geritsel.

kërosi; stoel.

këo;rot; gew. ngeo/rol, geschrompeld,

geslonken van vel van de handen ; ook

:

samentrekkend; këgrot kening; rimpel op

het voorhoofd; ngëyrotka(n) këning; het

voorhoofd fronsen.

k ë r o t a k ; kërolak keraltk ; e. s. v. vogel-

verschrikker.

kërpë (B), kërpaw (5); hel van rotlan

gevlochten gedeelte van de »djangki" (zie

dit woord).

këo;rtas; papier.

këo/rtaw; de moerbeziehoom.

kërtë (7?) ; kërtë ngan pëgantë (B):

hoogst gemanierd, fatsoenlijk, de adat

overeenkomstig. (In de spreektaal, zelden

of nooit gebezigd).

kesaj = kintjah.

k ë s a t ; ruw, ruig, oneffen van een plank.

k ë s ë m o n ; beschaamd zijn, verlegen,

schaamte, ontzag.

kësënë (B), kësënaw (S) [ook: tjëimn

(5)], spiegel; kësënë male [B). kësënaw

mataw (S), bril.

kësi(j)'an (B) = boentoo. (het woord

komt alleen in orëdjong's" voor).

kësi(j)'oe; (ook: kësi(j)'oe badan), de

loodrechte naden van rottanreepen, waardoor

enkele stukken van de schorsbekleeding



76 M!I)I>KN MALKISi'.IIK WOORJIKNLIJST.

aan de buitenzijde van korf en deksel van

de »këmptq" (zie dil woord), zijn verbonden.

kö&igr (ook: kestr); ngësüjr, verschuiven,

verplaatsen; ngèsü/r (e)'ntarë (ff), [(ë)'nta-

raw (S)], verplaatsen van merkleekens,

grenslcekens; ngesü/r pëlang; een » pëlang"

(zie dit woord), die te smal is bijwerken.

kestt; helen van gestolen goederen;

zie ook: »barang".

kësoembë (B), kesoenibaw (S); e. s. v.

plant, die het orlean levert; variëteiten

daarvan zijnde: kësoembë (.ff), kesoembaw

(S): setahon (ff), [sëta'on (5)] 'abang

sëtahon polih (B), sëta'on pott'ah (S).

këtajaw; zie: 'inoh.

këtam; I schaaf; II krabbe; soorten

zijn: këtam: 'angtt; bangkë (ff), bangkaw

(S); bëlimbtng; kapao/r; poengo'aq (S).

k e t a p a n g ; e. s. v. boom met eetbare

vruchten.

ketaq; e. s. v. kliergezwel, dat open-

breekt.

k e t a r i s
; gew. toe(w)'an këtarts ; de

gewestelijke secretaris.

k ë t i k ë (ff), këtikaw (S) ; tijdstip, oogen-

blik, rechte of geschikte tijd voor iets,

ten tijde, tijdens toen; sëkëtikë (ff), sëkë-

tikaw (S), op den tijd, op het tijdstip.

k ë t i n g ; voet, poot.

këttr; ngëltr, bang zijn, bevreesd zijn,

om iemand te ontmoeten.

k ë t i t i r a n ; tortelduif.

këljarabah; uitgeloopen kiem van

zaden.

këtjap; smakken bij het eten.

këljaq; ngetjaqka(n); iemand aanvatten,

aanpakken, bij de hand grijpen en vast-

houden.

këtjaw; gew. këtjaw belaw, alles door

elkander ; verward, vermengd, door elkander.

këtjimpong; tot vermaak in het water

spartelen.

këtjtq (ff), këtji'aq [S)\ klein; ook

gebruikt voor onzen verkleinvorm : »je"

:

ketjiq (ff), [këtji'aq (S)] 'at i, ergernis:

gtraaktheid, kwalijk nemen; ook: droef-

geestig; ketjiq rëgë (ff), këtji'aq rëgaw (5)

;

goedkoop.

k ë t j i p; ngëtjip ngetjip, klanknabootsend

woord voor het geluid, dal men maakt

bij het smakken met den mond; dal een

kind maakt bij het zuigen.

këtjitji; e. s. v. musch.

këtjoebong; de doornappel, wiens

zaad vergiftig is; een aftreksel daarvan

werkt bedwelmend.

këtjoendang; vechthaan, die bij hel

kampen het onderspit gedolven heeft.

këtjol; verkeerd, mis; niet geraakt

bijv. van een' klap, enz. ; vergist; dwaling;

këtjol 'antanan; teleurgesteld, met ledige

handen afkomen; këtjol pintjang = grimhil.

ketjop; = 'isop en Ijoetjop.

ketoembar; korianderzaad.

këtoepat; in van jonge klapperbladeren

gevlochten kubussen gaar gestoomde rijst

die zeer vast in elkander zit; këtoepat

'ambtn; këtoepat ratos; zie pinggan.

k ë toe po ng; hoofddeksel vervaardigd

uit een stuk van de laaie bladschcede van

den pinangpalm ; een bolvormige muts van

de vezeltjes van de «gendoelë" (ff) (zie dil

woord), gemaakt.

këtot (ff), lilaj (S) [ook: tjanül (S)]:

part. pud. fem.

këwali; zie: pisang.

këwarasan (gr. wd. »waras", dat niet

in gebruik is) ;
gezond, hersteld.

këwtk; këwt'k këwik; klanknabootsend

woord voor het geluid van den kiekeudicf.

k i b a 1 (ff) ; kibal kibal (ff), (ook : sëkibal

kibal). dëdimbal(S); gedurig iemand onder

de oogen loopen en zoodoende iemand vervelen.

kibang; kibang kümng; heen en weer
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schudden, bewegen als water in een flesch,

in een glas.

kibar; I ngibarka(n) een' toorls door

been en weer zwaaien la(en opvlammen;

II kibar bali (/?), kort snijden van gras

met »parang" of met een «pëdang boeloh",

eerst van rechts naar links dan van links

naar rechts ; heen en weer zwaaien hetzij

met een toorts, hetzij met een zwaard of

stok enz. (J); zie »parang" en pëdang.

kibt'l; ngib*t, knijpen met de nagels.

kibor: dikihorka(n), in iets kleverigs

rondgewenteld.

kidang; kidang kidang; iemand, die

door een ongeluk getroffen wezenloos ter

neder zit, niets meer ter harte nemend. (./).

kidaq = kajaw.

kidaw; links, linkerzijden.

kidjah (/?); doorweekt zijn van den

grond. (/).

kidjang; ree; een middelmatig soort

van hert met ongetakte hoorns; soorten

zijn: kidjang: beloekagr; goenong ; këki-

djangan; (grvvd. kidjang ?) hel verschijnen

van de menstrua tijdens beginnende zwan-

gerschap.

kidjap (B): ngidjap pitts banh'ngan;

uitroej) bij hel dobbelspel als men «veine"

heeft.

kidjtng; e. s. v. zoetwatermossel.

ki(j)*amat; de opstanding.

ki(j)'ambang; e. s. v. lotus; soorten

zijn: ki(j)'aH)hang : barot djale (i?) ; boenge

(B), boengaw (S); boedaq; djalë (ƒ?);

djawoh (B); gi(j)'amon; ki(j)'ambang dja^ri;

e. s. v. eendenkroos.

k i (j) ' a n ; dusdanig, zoodanig ; seki(j)'an

;

zoo (zooveel, zoo weinig enz.); doe(w)ë (B),

[doe(w)'aw (5)] ki(j)'an, twee maal zooveel

enz. ; sëki(j)*an lamë (//), [lamaw (S)],

[ook : sëmbaq 'iloe lamaw (S)] ; zoo lang

(van tijd).

kikt'1; teen van eene kip, eend; de

voet bij den enkel.

kiktr; vijl; kikt'r 'alos, fijne vijl in

gebruik bij het «dahong", (zie dit woord).

kikigr; I = kik*r; II kikj'grran =
kegril.

kikis; ngiki's I afkrabben, afschrapen

;

II afstrijken van een overvolle «koelak"

(zie dit woord), met een stuk hamboe

(«pëngilus").

kik/ tan (B) = këgrtt.

kilah = kinah.

kilam = kimot.

kilan; span als maat; sëkilau lepas;

afsland van duim tot middenvinger langs

eene rechte lijn gemeten; sëkilan loeudjoq

(/?), [toendjo'aq (S)], afstand van duim

tot wijsvinger langs eene rechte lijn gemeten.

kilang; ngilang, suikerriet persen voor

hel maken van «mams" (zie dit woord);

kilangan. suikerrietpers; këkilangan, een

ronddraaiend toestel van bamboe of rol tan

op het plein der doeson opgesteld om de

kinderen te leeren loopen.

kilap; lëkilap = loepë (/?); ook: zich

vergist hebben.

kilagrr; storten, uitstorten van het

vocht ; lëkila^rr, uitgestort, vergoten ; ook :

uit elkander, verstrooid liggen.

k i 1 a t ; schitteren, blinken, bliksem, weer-

licht, weerschijn ; bëkilat kilalan, sterk

schitteren, blinken: kilal gadjah, bliksem.

kilim = këiïm.

kih'p; I lekilt'p, aan eene zijde over-

hellen bijv. van een vaartuig ; tëkiltp tengah

'agr\ (S), zie: 'agr'i
;

II = tidmg.

kiltq (#), kilt'aq (5); een kind op de

heup zittend dragen ; bëkiltq(tf), [bëkiti'aq

(5)], gindong 'ajam ; een kind wat nog Ie

klein is om op de heup zittend te dragen, met

beide beentjes bij elkander dragen en wel
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de rechterhand onder de beentjes, de lin-

kerhand om het lichaam geslagen.

killer; (ook: kih'r); ngiiï<7», aanzetten van

een mes of wapen op een' kleinen slijpsteen

door hel snel daarop heen en weer te vegen.

kilo ng (B); I bekilong. kring zooals

aan buffelhoorns; jaarring; JI bekilong,

kringen trekken in de lucht van vogels.

kilogr; ngiloor, slijpen, wetten, aan-

zetten.

kim bang; ngimbang, op iets loeren

als een tijger op zijne prooi.

k i m e (ƒ?), kimaw (S) ; de reuzenschelp.

kimot; ngimotka(n) hibigr; de lippen

op elkander sluiten.

kim po ng = koentoel.

kinah [ook: kinah (B)], kila (5) =
djoegë (B).

kin da ng; ngindang nampi, heen en

weer schudden van de rijst op een wan

tijdens het wannen.

kindjagrr; een van rottan gevlochten

ronde mand met een* band van een reep

boomschors om het voorhoofd gedragen

;

kindjaor kapagrran. vuilnismand (waarin

nl. al het vuil, dat in de woning wordt

aangeveegd wordt gedeponeerd).

kindon (B); I e. s. v. klaaglied; II

hëkindon, het heen on weer bewegen van

het bovenlijf tijdens men een kind op den

arm draagt om het stil te houden of in

slaap te sussen, terwijl men het kind daarbij

op de part. posteriores slaat [»(më)'mbibtk"].

kingking: kingking kingking (/?); aan-

slaan van jachthonden («/).

k i n i ; nu, thans, tegenwoordig, met een.

kinjaw; ook: këminjaw (#); glans,

weerkaatsing, uitstraling.

k i n t i n g : kinü'ng kinlt'ng, eenzelfde ver-

siersel als de «këloelot" (zie dit woord),

waarvan het zilveren kettinkje door een*

garen band is vervangen.

kintjah; de belletjes aan de »tjaptng",

(zie dit woord).

kintjal; tekinljal = lëkëdi(j)'an ; zie:

kedi(j)'an.

kintjtr/r; spinnewiel; kintjnjr: 'ajtq (B),

'ajt'aq (S), waterrad; 'angtn; windmolentje.

kin ij tl; kleine hoeveelheden drekstof

die onwillekeurig bijv. bij het laten van

een' wind afgaan.

kinljot; scheef, kreupel, mank; van

vorm of gestalte.

k
i
pa n g ; klapdeur va n gevlochten bamboe.

kipaq; schoot; ngipaqka(n), een kind

op den school houden.

kipar; ngiparka(n), iets naar achter

brengen wat vóór zat, bijv. een kris achter

in den gordel.

kipas; waaier.

kipat; I vin; ngipat kipal, bewegen

met de vinstralen van visschen ; II kipat-

kipat, slingeren met iets in de hand;

111 kipat poepolan, de klep, waarmede het

luchtgat van een blaasbalg [poepotan tepoelth

(/?)], gesloten wordt.

kipi; I haarvlok, die men op den slaap

van het overigens kaal geschoren hoofd

van kleine kinderen laat staan; II (B),

rand, die bij een sawah onbewerkt blijft («/).

kipth (B); niet rond, een weinig plat.

kiraj (B), tiraj (S); los naar beneden

hangend versiersel ; neerhangende franjes

inz. van de »këbong", (zie dit woord).

kirang; lange rechthoekige bamboezen

horde aan de zoldering van de woning

gehangen, waarop men tijdens een »bim-

bang" de »doedol" bewaart; waarop men

de »'oelat sëteorë (B), [setëo/raw (5)]'

kweekt, (zie die woorden).

kigfrap: kio/rap ki^rap = linggoq

linggoq (B).

kirë (B), kiraw (iS), gew. kirë kire

(B), kiraw kiraw (S), gissen, raden, meeneu,
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denken, vermoeden, berekenen
;

gissing,

meening; naar gissing ongeveer; kirenjë

(B), kirawnjaw (S); toch, eilieve, maar.

kiri; links, linkerzijde.

kigrih (/?), kwjn'ah (S), [ook: këritak

kërattk (5)], e. s. v. vogelverschrikker.

kirt'k; I ngirtk, iets met een scherp

werktuig uilpeuteren; II (B), kili (S),

plaatje van klapperdop. waarmede de twee

koorden van de »tali 'ajam sabongan" (zie

»tali"), verbonden zijn; III kink djartng, het

overdwars doorboord stuk riet bevestigd aan

het boveneinde van een der opslaande palen

van de » djartng bnerong", (zie »djartng").

kirim; ngirtm, zenden van zaken;

kirtman, bezending, gezonden geschenk.

kirtq (B), 1 = tjitjtt II; II kirt'aq

(S); kinq kinq (B), kin'aq kin'aq (S),

een vechthaan inz. voor hel gevecht op

borst en poot wrijven om hem te kal-

meeren, niet bevreesd te doen zijn.

kir oh (B), kiro'ab (S); droog in een

pau roosten ; schroeien van vleesch in eene

heete pau, («/).

ki o/rong; I half cirkelvormig; ook ge-

bruikt als hulp-telw. bij het opnoemen

van in stukjes gesneden kokosnoten ; II iets

rond uitsnijden oi' uithollen bijv. den hals

van een baadje, den inhoud van een kokos-

noot enz.

kiroq (B), kiro'aq (S); ngiroq (B),

[ngiro'aq (S)] nampi; na hel wannen de

rijslkorrels op de wan op een hoop bij

elkander brengen door het heen en weer

bewegen van de wan.

kisah; oorsprong, afkomst, afkomstig.

kistt; I opschuiven, opschikken; II

kisillah ; «scheer je weg".

kisor: I een weinig op zij duwen,

wegschuiven; 11 het heen en weer bewegen

in den mond van een pruimpje tabak.

k isot; — kisor I.

kitab; boek inz. van godsdienstigen ol

wetenschappelijken inhoud; kitab ka^/as,

een geschrift destijds voor en tijdens den

oorlog geraadpleegd.

kite (B), kitaw (S); wij met insluiting

van den aangesproken persoon ; » ik", wan-

neer men uit de hoogte spreekt.

kiUr (#); ngiltr penljang.. het dansen

om de »pentjang" bij »gawt(j)'ari", (zie

die woorden).

kitjap; soja.

kitjtq (B), kitjï'aq (5); ngiljtq (B),

ngitjt'aq (S), pralen, babbelen, kletsen; kitj/q

(/?), [kitjt'aq (S)] go'aq; opsnijden, bluffen.

kitjoe; bedrog, list; ngitjoe, bedriegen,

oplichten; pengitjoe; oplichter.

kitjoh (B), kitjo'ah (S) = kitjoe.

kiwe (#), I oneven (./); Hkiwaw(S);

zie: kapaq.

kobangan; buffel wed, modderpoel voor

buffels.

kobaq; pellen, onlbolsleren, villen,

(zelden).

k o d i ; een snees of twintigtal ; de twintig

bijv. el.

koe bal; hel hout; ook: hel spint.

koe b u's, kool; koe b/s sëlëpah ; eene

variëteit.

koe b/t; een greep tusschen duim en

een van de vingers.

koebong; I e. s. v. vliegeude vos met

gevlekte huid; soorten zijn: koebong: be-

lang; këlaboe; koebong tjëtjaq; vliegende

hagedis; II liëkoeboug; Lesbische liefde.

koebon ga n; gezegd van eene worm-

stekige »dëori(j)'an" (zie dit woord), die

valt vóór ze rijp is.

koedaj : eerst, even.

koedap; telkens snoepen; [volgeus (./)

koedapan] ; kekoedapan, snoepachtig.

koe de (B), koedaw (S); paard: hëkoedë

(B), bëkoedaw (5), te paard.
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koe dis; schurft, uitslag.

koedjor; lans; soorten zijn: koedjor:

balaw; balaw (ë)'ntaq; bëramboe; da'on

boeloh (B), [boelo'ah (5) pandahan ; tjatiaj

mate tigë (B), [mataw tigaw (5)] ; këkoe-

djor; zie: pinggan.

koedjol; bëkoedjot, zich wurgen.

koedong; I e. s. v. ziekte aan de eind-

leden ; verminkt van de eindleden ; stomp;

II ngoedong; het tijdperk van het vrucht-

zetten van de padi. (Zie padi).

koedoq (B), koedo'aq (S) ; benedendeel

van den nek (F).

koejat = keloejaq.

koekang; de luiaard.

k o e k a p ( /?) . tjaptng (S) ; een zilveren

plaatje met eenige belletjes aan een touw

geregen, dat door meisjes beneden de zes

jaren voor de pudenda gedragen wordt.

koekaq = këoroekaq.

koekoe; nagel, klauw, pennen van

de egge.

koek oh (/?), koeko'ah (S); gew. ver-

bonden met »kandal", stevig, vast, sterk.

koekop; het dragen van een kind op

den rug in een slendang waarbij alleen

het gezicht een weinig onbedekt blijft.

koekoq (B), I koeko'aq (5); bëkoekoq

(B), bëkoeko'aq (5), kraaien; zie ook:

sub: »'a</ri";

II e. s. v. pap; koekoq djawë (B), pap

van gierst.

koek o gr; ngoekoor, afkrabben, af-

schrapen, raspen ; koekooran ni'oor, klap-

perrasp.

koekos; (niet in gebruik); koekosan

bëlange (B), [bëlangaw (5)], komvormige

bak van roodbruin gebakken aarde om

kleefrijst gaar te stoomen; koekosan kajoe,

cylindrisch houten bak om kleefrijst gaar

te stoomen.

koekot; hoef.

koelaj; slap neerhangend van iets, dat

geknakt is bijv. een tak; tëkoelaj; geknakt.

koelak (ook: koelaq); inhoudsmaat

voor droge waren; koelak 'oeloe; + o 1

/3

kali inhoudende; koelak padaq, koelak gë-

dong + 5 kati inhoudende; koelak samar;

een «koelak" die tot den rand toe gevuld

is; koelak goenong roentoh (B), goegor

majang (S), boordevol, overvloeiend.

koelam; kunstmatige vijver.

k o e 1 a g r ; plagen, kwellen, tergen, over-

last aandoen.

koelat; I, niet helder zijn, wal niet

schoon is, wat niet blinkt, wat niet glanzend

is ; vuil op de tanden, in de ooren ; II bataq

koelat tjelakë (B), zwanger zijn, buiten

echt ; III lasteren ; IV = kërëdaq.

koele (B), koelaw (S); patriarchaal

huwelijk; bruidschat (djoedjoer) ; soorten

van dat huwelijk zijn: koele (B): 'agong;

'alit ; bihtt ti(j)*op (ook: këtekanan); kin-

tang kah'h (ook : pësanganan) ; sërbë sëbë-

dandanan ; koelaw (S) : 'agong; 'altt; bedot

koelaw tëkani.

Bij het huwelijk bij »'adat koele (B)"

gesloten worden de volgende geschenken

in de Bësëmahlanden door den bruidegom

«pënganttn" gegeven:

a. de »'oepah bëo/r'adtng" eene som gelds

ad 1 ri(jVal (/' 2.50) aan de zuster van

de bruid, die deze in ouderdom onmid-

delijk voorafgaat;

b. de »'oepah bëtjoetjong" eene som gelds

ad 1 ri(j)'al (f 2.50) aan de groot-

moeder van vaderszijde van de bruid

;

c. de «wang rëbolan" (het bedrag ad

libitum) aan de beste vrienden van de

bruid uit haar doeson

:

d. de »tjeoraj bekoendang", eene som gelds

ad ƒ 0.20 aan de beste vriendin van

de bruid uil haar doeson

;

e. de «pintë'an (më)'nggari 'anaq mo'anaj
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bapaq, (zie: »toetoo;ran") eene som

gelds ad 1 ri(j)'al (f 2.50) aan de tante

van de bruid, wier (tantes) (bruid-

schat) » koele" rechtens toekomt aan

den vader van de bruid;

/'. de «pinte'an mëradjë", eene som gelds

ad f 25, wanneer de bruidegom gaat

trouwen met de oudste of jongste dochter

van het gezin — anders bedraagt die

som ƒ12.50— aan de » meradje pangkal"

en bij ontstentenis van dezen aan de

» meradje Ioe(w)'an oroemah" (zie »toe-

tooxan)

;

g. de «pinte'an miloe mangkal", eene som

gelds ad / 25, aan de »mo'anaj loe(w)'an

o;roemah bapaq bedengan sanaq" (zie

»toetooran") of diens erfgenamen;

h. de «pinte'an mangkal loe(w)'aor" eene

som gelds ad f 12.50 aan den «mo'anaj

loe(w)'an o/roemah nini'q bedengan sanaq

of diens erfgenamen; (zie toetogran);

i. de «djoempotan", eene som gelds ad

f 25, aan den oudsten neef van de bruid.

In de Serawajst reken bestaan die ge-

schenken uit:

a. de »'oepah bëgr'ading (boe(w)'ading),

zie boven

;

b. de «pinlaq'an 'anaq mo'anaq boenttng"

zijnde 1 »siwar besalot" aan den neef

van de bruid ('anaq mo'anaj boenüng);

(zie toetoo/ran en siwar)

;

c. de «pintaq'an mangkal" zijnde eene

som gelds ad f 8, of één »keris" van

die waarde, aan den » mëradjë pangkal"
;

(zie toetoo/ran en kërts);

d. de «pintaq'an nim'aq" zijnde 1 «koedjor"

(genaamd «koedjor toengkat toe(w)'aw

boenting) aan den «mo'anaj loe(w)'an

groemah nini'aqbëdëngan sanaq" of diens

erfgenamen, (zie toetoo/ran en koedjor).

Voorts worden daarnevens de volgende

vaste bedragen uitgekeerd

:

YERB, BAT. GEN. LUI.

a. in de »Besëmah" streken;

l e de »'oerop njawë" bedragende 40

ringgit (rijksdaalder) ; voor alle soor-

ten van «koele" is dat bedrag het-

zelfde ;

2e de »regë kepëgatan" bedragende:

voor: koele 'agong; kintang kalih

:

70 ringgit; koele sërbësëbëdandanan,

55 ringgit; koele 'alit, 25 ringgit;

koele bibit ti(j)'op, 20 ringgit;

3 e de »boedaqtëngah" bedragende voor:

koele 'agong; kintang kalih: 55

ringgit : koele serbë sëbëdandanan

'ah't bibit ti(j)'op: 15 ringgit.

Van dit bedrag wordt 5 »ringgit" als

»tali koele" ingehouden, (zie »tali").

Ten slotte zij aangeteekend, dat de bruid

ten huwelijk moet meebrengen de »këkas"

en »djindjüigan mati", (zie die woorden).

In de sërawajstreken bestaan die be-

dragen uit:

a. de »'oeropnjawaw"ad40ri(j)'ala/'2, die

voor alle «koelaw's" dezelfde is; dit be-

drag wordt in den regel niet betaald en

als » tali koelaw" ingehouden ;
(zie » tali")

;

b. de »antaran" bedragende voor de «koelaw

'agong" en de » koelaw bedot koelaw

tekani" 100 ri(j)*al, voor de «koelaw

'alit", 24 ri(j)'al. Alleen bij de eerst

en laatstgenoemde «koelaw" moet de

bruid de »këkas" medebrengen.

koeliq (2?); këkoeh'q'an, benauwd door

te veel eten, («ƒ).

koeltt; huid, schil, vel, dop, schelp;

koelt't 'ao/ri, schors; koelit manis; bast.

koeion; bëkoelon, aanroepen van geesten

onder het »Sëram" en het in de hoogte wer-

pen van »bë</ras koenjit" ; (zie die woorden).

koelot; verward, in de war van haar,

garen enz.

koeman; kleine zweer.

koembang; I zwart; II hommel;

6
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soorten zijn: koembang: lih'n; padang;

perade (B), përadaw (5) ; lage (ƒ?), tagaw (5).

koemts; snor, knevel.

koemoh; (B), koemo ah (S) ; = kamali.

koenioo/r; bèkoemogr, den mond spoelen,

gorgelen.

koempal (B); bëkoempal, elkander

omvatten bij het worstelen.

koempëni; het Gouvernement.

k o e m p o 1 ; verzameld, bijeen ; bëkoempol,

bijeenkomen, bijeenziju, vergaderd zijn;

ngoempolka(n), verzamelen, vergaderen,

bijeenbrengen; koempolan; verzameling,

vereeniging, bijeenkomst.

koempoq (B), koempo'aq (S) = koempol

en loenggoq (/?).

koenang; koenangkoenang, vuurvlieg.

koenangan = 'anlanan en karoban.

koendan g; = kantje (B) ; koendang'ë

;

annex, vergezeld van.

koendë (B), koendavv (5); malaria^).

koen doe; zielenland ; als koendoe: ba-

ringtn ; botlan ; djaq di : goenong. la'ot,

male (B), [mataw (S)] 'a^ri ; sëbakas;

lëtoegoe ; koendoe bëbah'q'an (B), [bëba-

h'aq'an (S)], gezegd van huisgezinnen,

waarin bet eene kind na het andere sterft.

koendo^r; e. s. v. slingerplant.

koengkang; ngoengkang, kruipen.

koengktl; e. s. v. boom, met genees-

krachtigen wortel.

koengkol; konkelen.

koengkon; laten halen, laten roepen,

ontbieden; ook: kennisgeven.

koen ing; geel; koem'ngan, geel koper,

messing; koent'ng teloor, dooier van een ei.

k o e n j a h ; ngoenjah, mommelen, kauwen

van lieden, die geen landen meer hebben.

koenjit; kurkema.

koen oh (2?); gew. koenob kanah; wat

uog meer is, en nog meer bovendien.

koenon; zie: »lang".

k o e n t a j = ltnggang.

koen tal; gew. koental kanh'1, heen en

weer slingeren, bengelen ; ook : van de

borsten eener vrouw.

koentji; sluiting met slot en sleutel;

sleutel; koentji tërong, slot; koentji koere

[B), [koeraw (5)], hangslot; ngoentji, sluiten

van eene wond, doordat een roofje daarop

komt; roofje («/).

koenljü; haarvlok in den nek; een

alleen staand haarbosje; koentjtl dja-

gong, de fijne vezel hos (baard) van de

djagong.

koen tj om; (volgens J) = koeutom.

koentjop; gesloten, ineengeplooid van

bloemen, bladen; bladknop, bloemknop.

koen loei; slaarteloos van hoenders.

koen tol; rond, stomp, bol.

koen torn; ononlloken knop van bloem

of blad ; helm, waarmede een kind wordt

geboren ; de eivliezen.

koepas; ngoepas, schillen, onthuiden,

pellen; tëkoepas, geschild, ontbind, ont-

veld.

koepë (B) = koetjam.

koept'q (B), koept'aq (S) = 'anaq;

bëkoepiq (/?), [bëkoept'aq (S)], bevallen.

koepon g; van hel hoo^d- of boveneinde

beroofd, geknot, getopt.

koerang; (zelden »koeorang"); ont-

breken, te weinig, te kort, niet genoeg,

te min, verminderen, afnemen ; koerang

përtjajë [B), [përljajaw (S)], ongeloof, wan-

trouwen ; këkoerangan, gebrek hebben aan,

te weinig hebben van ; sëkoerang koerangnjë

(B), [sëkoerang koerangnjaw (5) ; op zijn

minst.

N.B. De meeste bijv. naamw. met »on"

hebben ook » koerang" in het dialectisch

Maleisen.

koe</rap; e. s. v. besmettelijke huid-

ziekte; ringworm.
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k o e r a t ; e. s. v. boom niet geneeskrach-

tigcn worlel.

k oer a tan; stijf van de gewrichten,

van hel been enz.

koere (B), koeraw (S): e. s. v. zee-

schildpad ; soorten zijn : koere (B), koeraw

(5): bëkap; ringgtt.

koegrë (/?), koeo/raw (5); I milt;

II koegrë (B), [koegraw (S)] : keü'ng

;

wreef van den voet; tangan; rug van de hand.

k o e g r i ; smeltkroes (smidsgereedschap).

k o e r ui g tjoenng.

koerong; besloten ruimte, hok, kooi.

koerongan {B) ; slaapplaats voor de

veehthanen binnen de woning.

koegros; mager, schraal, tpnger, uit-

geteerd.

koegrot; bëkoegrol, het onder het

baden afkrabben van hel vuil van het

lichaam met een steentje.

k o e s i ; een kleine soort van » bakë" (B)
;

zie dit woord.

k a e s i k a n (B), (grwd. koestk ?) = n's.

koesot; I verward, in de war, van

haar, garen, touw, eene zaak enz.;

Il pëngoesotan (grwd. «koesol"?), boete

door den jonggehuwden man aan zijne

vrouw te voldoen bij het verstoolen van die

vrouw voordat de coitus heefl plaats gehad.

koetë (B), koetaw iS); wal, versterkte

plaats, vesting; verschansing, omheining

;

koetë [B), koetaw (S) tanah ; aarden wal

;

koete : randjak (B) ; aarden wal waarin

aangepunte bamboestaken zijn gedreven

;

tabong ranljang (B); palissadeering van

bamboestaken.

koeti = kaba.

koet tl; wrat, vleesachlig uitwas.

k o e U' n g ; fakkel, toorts.

koetjam; verduisterd van glans; donker,

duister, somber.

koetjaq; plagen, storen, lastig vallen.

koetjtl; ontglippen, ontschieten, uil-

schieten, afglijden, losraken ; lëkoetjtl

;

ontglipt, ontschoten, losgeraakt.

koeljtng; kal; këkoetjmgan, hysterie.

koetjop; (in de spreektaal zelden of

nooit gebezigd) ; ngoetjop, groeien, gelukken,

gedijen.

koe toe; luis; koetoe 'andjtng, vlooi;

koetoe këbaw, teek ; bëkoetoe koeloe'an

(ook: koeloe'an), elkander luizen.

koetoeq; vloek, vervloeking, vervloekt.

koe tong; verminkt van het uileinde

van de ledematen.

koe (w) 'ah; sauce van iets.

koe(w)'adaj (S); zie: »titi".

koe(w)'ajang; kleine schelpen bij

wijze van versiersel op baadjes genaaid.

koe(w)'a</ri; deur, bestaande uit een

stuk breede plank.

koe(w)'asë (B), koe(w)'asaw (S);

macht, volmacht, machtig, gezaghebbend,

in staat tol iets; gevolmachtigde.

koe(w)'at; I kracht, dikwerf;

II (më)'ngkoe(w)'atka(n) soeloh (B), [soe-

lo'ah (5)], een toorts heen en weer zwaaien

om die te laten opvlammen.

koe(w)' at.tr; (het woord is alleen he-

kend op de Passar's); beduchtheid, vrees

of bezorgdheid voor naderend leed.

koe (w) 'aw; I de argusfazant ; Il e. s. v.

ndjëgnng"; zie dit woord.

koe(w)'awë (B), [koewawaw (S)]

;

koe(w)'asë (B).

koe(w)i — koegri.

koe(w)ts; ngoe(w)'ts, vegen, opvegen,

aanvegen; pëngoe(w)'t"s, veger, bezem.

k oj an ; e. s. v. groote maal voor ladingen

van vaartuigen, pakhuizen.

kojaq; ontveld, geheel of gedeeltelijk,

losgelaten, losgaan van vel, schil.

kojas; pellen, ontbolsteren.

kornis; (vgl. koemts), snor, knevel.
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k o n g ; klanknaboolsend woord voor een

hol klinkend geluid.

kongsir; kuieren, roudslen teren.

kor; geluid, waarmede men de kippen

bij elkander roept; kor semangaj: keer

terug levensgeest; uitroep van ontsteltenis.

koran [ook: koera'an (S)]; de koran.

korsi; stoel.

kosoq (/?), koso'aq (S); ngosoq (B).

ngoso'aq (S), wrijven, schuren, poetsen en

op een plank slijpen, zooals wij onze

tafelmessen ; ngosoq male (B), ngoso'aq

mataw (S), uitwrijven van de oogen na

den slaap, hij jeukte.

k o t a q ; lade van eene tafel.

k o t e r t k ; kurketrekker.

L.

labe (B), lahaw (S); winst, baat, voor-

deel.

I a b i ; e. s. v. zoetwaterschildpad,

labilahü*; 4 e maand van het Mobamé-

daansch jaar.

la bi la war; 5 e maand van het Mohamé-

daansch jaar.

laboe; I pompoen, kalbas, soorten zijn:

laboe: bëli(j)'ao;r; boentaq; girong; mams;

pajar; pandjang; pipt'l;

II sëlaboe'an ; een paar van halskettin-

gen.

laboh (B)
}
labo'ah (S); I bëlaboh (B),

bëlabo'ah (S) ; voor anker liggen
;

gean-

kerd zijn;

II beginnen, aanvangen

;

III neervallen van den regen

;

lVmëlabohka(n) (B), [mëlabo'ahka(n) (5)],

hoekoman, een vonnis vellen.

1 a b o r
;

pelabor (ook : moestm pëlabor),

de regenmoesson.

ladang; bouwland, [meer in gebruik

is: 'oemë (/?)].

lade (B), ladaw (5) ;
peper.

ladtng; e. s. v. mes of houwer.

ladjoe; snel, vlug, vaart bij eene voort-

beweging bijv. van varen, vliegen ; ook

in dezelfde richting voortgaande.

la dong; alles wat op een hoop opge-

stapeld ligt, inz. de padi van den vorigen

oogst, die nog in de rijslschuur is opge-

schuurd bij het begin van den nieuwen

oogst.

lage (i?), lagaw (S) ; bëlagë (B), bëlagaw

(5), tegen elkander stooten van vechtende

dieren; het klotsen van de golven tegen

elkander.

1 a g i ; nog, nog steeds ; ook ; en daarbij

;

zelfs meer; bovendien; en zelfs; en wel;

lagi poelë (5), [poelaw (5)], daarenboven,

bovendien, voorts, wijders; en ook.

lagoe; melodie, wijsje.

lagoendi; e. s. v. geneeskrachtige plant.

I a h ; I een achtervoegsel, dat in stellige

zinnen dikwerf aan het hoofdwoord van het

praedicaat wordt gehecht;

II bereids, reeds; gebruikt tot vorming

van den volkomen verleden tijd;

III lah kata(h) lamënjë (B), lab soe'an-

dang lamawnjaw (5) = sëki(j)'an lame

(B), [lamaw (5)], zie: ki(j)'an.

lahaj [B), la'aj (5); luidruchtig lachen,

schateren.

lahe (2?), lahaw (S); mëlahë (B), më-

lahaw (S) ; blazen van de »'oelagr moegrë

(/?), [moegraw (S)], eene hoogst vergiftige

slang.

lahtr; geboren worden.

la' in; ander, anders, onderscheid (gew.

la't'n roepë (/?), [roepaw (5)]), onderscheiden

zijn; behalve; zonder, buitendien ; mëla'tn-

ka(n), uitzonderen, veranderen, uitgezon-
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derd, integendeel; mits, tenzij, behalve,

maar; bëla'man, verschil, onderscheid.

lajah = tjip»r (?).

lajang; I mëlajang, zweven; II voort-

gejaagd in de lucht door den wind van

bladeren, vonken, stofenz. ; Mmelajangka(n)

majat, uitdragen van het lijk buiten de

doeson.

lajar; zeil, (de namen der verschillende

zeilen zijn den Besemaher en Serawajer

onbekend); bëlajar, zeilen, uitvaren, onder

zeil gaan, reizen te water.

lajaw = banjaq.

lajoe; verwelkt, verlept, verwelken,

verleppen van bloemen en planten ; verzengd,

verschroeid van bladeren; ook slinken van

groenten (ƒ).

la jong; I mëlajong lajong, horizontaal

heen en weer bewegen van de rechterhand

boven wierrook tijdens het »seram" (zie

dit woord); II heen en weer vliegen van

een vogel, voor hij gaat zitten («/).

lajor; e. s. v. huidziekte.

\a\ogr; mëlajoor, iets boven het vuur

houden om het te blaken, te zengen als

koffiebladeren, om daaruit de «kopida'on"

te trekken.

lakan; laken (stof).

lakap; melakap, schoonmaken van de

»'oemë (B)" met de »sëngkoe(w)*»Y' na

het »mandoq" (2?).

lak ar; wat voor iets bestemd maar nog

niet bewerkt is ; onbewerkt materiaal

;

mëlakaor, bouwstoffen, materialen verza-

melen; zie ook sub.: sawah.

laki; gehuwd man, echtgenoot; laki

laki, mannelijk; belaki bini 'anaq bëor'anaq

(S). het huisgezin.

1 a k i n = la'm ; het grondwoord is

evenwel niet of weinig in gebruik daaren-

tegen zeer veel het afgeleide »melakinka(n)".

lakoe; gang, loop, handelwijze, gedrag,

manier, handel, wandel, in zwang zijn,

gangbaar zijn, in gebruik zijn, aftrek hebben,

van de hand gaan, aan den man brengen,

gewild zijn, marcheeren, goed gaan, ingang

vinden.

laksanë (B), laksanaw (5); e. s. v.

boom ; soorten zijn : laksanë (/?), laksanaw

(S): koemng; mirah.

lakse (B), laksaw (S); tienduizend.

lalaj; zorgeloos, onachtzaam, afgetrok-

ken, zijn gedachten niet bij elkander heb-

bend, onverschillig, onoplettend.

lalang; hoog rietgras; soorten zijn:

lalang: gadjah; selêgre (BV, seteo/raw (S).

lalar; lëmëlalar, loopen zonder op iets

te letten ; ook : zonder schaamte (</).

lal as; gew. verbonden met »palaq" (zie

dit woord); geheel kaal, zonder haar.

la lat; vlieg, de gewone huisvlieg.

laltq (B), lalis (S); zie »mantjtk".

1 a 1 o e ; voorbij, gepasseerd ; voorbijgaan,

passeeren ; vervolgens, tot aan ; sëlaloe,

steeds, voortdurend, aanhoudend ; tëlaloe,

uitstekend, zeer.

lalop; mëlalop, onanie plegen.

laman; voorplein, plein van de » doeson";

lëlaman = doeson laman; zie: doeson.

lambaj; gevlochten »'anaw" bladeren aan

de «pëntjang" gehangen (zie die woorden);

lange afhangende jonge klapper- of andere

bladeren aan een' eereboog
;
pëlambaj 'awaq,

gezegd van iemand, die van kleeren moet ver-

wisselen maar niets heeft dan oude vodden

en zich daarmede moet dekken. (J).

lambajr; vel, blad; als hulptelwoord

gebezigd voor het aantal van papier, klee-

deren, manden enz.

lambas; mëlambas, springen bijv. van

den eenen tak op den anderen zooals de apen.

lambat; langzaam, lang toevend, veel

tijd behoevend, traag, talmend, laat, te laat;

lëlambat, zeer traag.
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lambtng; I sleepen over den grontl,

zooals de sleep van een japon; II = landjot.

la in boe; ngclamboe, goed kokend van

water.

I a m b o n g ; I = 'oed jong en goedong

;

II di lambong = kedi(j)'an; III lambong

tawang (S), een opgerolde »tikagrr ke-

tji'aq {S)", zie tika#r.

la ui ë (/?), lamaw (S), I lengte of duur

van tijd, vroeger, vorig, oud in dien zin,

langdurig; lamë di 'ape (B), lamaw di

'apaw (S). hoe lang is het geleden; lame

ngan lamënje (#), lamaw ngan lamawnjaw

[ook: lamaw'ó) (S)], op zijn langst, eeuwig

en altoos; lëlame (B), lëlainaw (S), steeds,

voortdurend; selëlame (/?), selelamaw (S)

;

[ook: sëlëlamënje (/?), sëlelamawnjaw (S)],

steeds, altijd, voortdurend, van vroeger af;

van altijd her;

II këlame'an (B), këlaniaw'an (S), erf-

goed, erfstuk, familiestuk.

la mi; mëlami, elkander onderweg be-

groeten en de gebruikelijke vragen doen

als »waar komt ge van daan", »waargaat

ge heen" enz.; verwelkomen.

lamoran; de zeepvrucht, welke ook aan

de »gandit" wordt gehangen; zie »gandtt".

lampaj; lang en dun, slank, rank,

tenger.

lampa w; overheen, voorbij, verder dan;

tëlampaw, te boven gaand.

1 a m p i k ; kleine mat van rottan, waarvan

het patroon door inbranding is verkregen,

en waarop de «boenüng" (zie dit woord)

zit bij de huwelijksfeesten in de Sërawaj-

streken; lampt'k belimar (B), (ook: lanipjk

limaran; lamptk hoelosan), rottanmat waar-

van het patroon eveneens door inbranding

is verkregen, bij offerfeesten in gebruik

om daarop de «ramo'an njilap këmënjan"

te plaatsen nl. de: «doepë'an" de »badah

borth minjaq" en de «bakol bëberasan"

(zie die woorden); lampt'k roemah dani

(B); klein tapijt.

la in pt n; luier, luiergoed.

lanang; mannelijk, mannetje van men-

sched en dieren; voor dieren zijn meer

in gebruik de woorden: »boe(w)'agrr" en

»karaj"; zie die woorden.

landangan; waaronder men aange-

plante hoogstammige woudboomen (inz.

welke deugdzaam timmerhout leveren), be-

grijpt als seri(j)'an, kajoe gadt's enz.

I a n d a p ; I mëlandap, scherp van wapens,

gereedschappen, het gezicht en hel ver-

stand;

II mëlandap, kleuren van garens met

otëmboq" (/?), (zie dit woord).

landaq; stekelvarken; soorten zijn:

landaq: padi; toenggal.

la n das; onderlaag tot steun om iets

op te hakken of te beuken; landasan, aan-

beeld; landasan paron, aanbeeld bij de

«poepotan lëpoeh'k", (zie poepotan).

landj aran; leiboom.

la n dj oe; mëlandjoe'i, halen van goe-

deren, die men verzuimd heeft bij het

heengaan mee te brengen.

landjong; een »bakë (B), bakaw (5)'',

(zie dit woord) waaraan als verlengstuk —
sampong — geklopte boomschors — lan-

tong — of een mat — pëgroegrrong (B),

sampong tikaor (S) genaamd — bevestigd is.

landjot, langdurig van het leven ; lang

naar beneden hangend, verlengd.

lang; I kiekendief; soorten zijn: lang:

boen'q [B), boen'aq (5); këlaboe; koembang:

palaq potm (B), [pott'ah (S)] ; sikap ; tem-

bikar; tjoeptng; lang badjang; waarin de

zielen huizen van kinderen, die beneden

het jaar oud gestorven zijn; II lang

koenon ; zelfs hoeveel te meer.

la n ga j; mëlangaj, ongeluk, tegenspoed

hebben.
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I a n g a w ;
groote bromvlieg; soorten zijn

:

langaw: bësaq; 'idjang; kantjtl.

langgar; offerhuis.

langgoq (#), langgo'aq (S); verwaand,

opgeblazen.

\an gig r; al wat bij het baden dient

om bet hoofd te wasschen inz. citroensap

met bedorven uitgeperste vezels van de

kokosnoot; bëlangi^r, het hoofd daarmede

reinigen, wasschen.

la n git; hemel; lelangit, hemel van doek

aan een ledikant; lelangit djeme (#),

[djemaw (S)] ; verhemelte.

langkah; stap, pas, schrede, tred;

langkahan doe(w)'agrë (B), [doe(w)'aoTaw

(S)], onderdorpel.

langkap; I compleet, van het noodige

voorzien, voltallig, toegerust, alomvattend;

II gew. kajoe iangkap, e. s. v. palmboom,

langkase (/?); hemel, uitspansel; het

woord komt alleen in »redjong's" voor,

(zie redjong).

langsat; een smakelijke vrucht met

biltere pit; soorten zijn: langsat: gëtapan;

kégre (B), kegraw (5); Ijëtjaq 'ajir.

la nta j ; vloer van een op palen staand huis.

1 a n l a n g [B), 'isat (S) ; helder, duidelijk

;

ruim, onbelemmerd.

lantira: lantaarn.

lantjagr; I tëlantjagfr, ontijdig ter

wereld gekomen ; miskraam ; II van of uit

iets gegleden zooals een kris uit de scheede;

III vlug voortschieten zooals een slang;

plotseling uitschieten, schielijk te voorschijn

komen uit eene opening; vlug, vlot; voor-

barig; IV niet stroef zijn.

lantjong; nagemaakt, onecht, valsch,

vervalsen t door bij menging van metalen enz.

lantjop; mëlantjop, een weinig aan-

punten van staken voor omheiningen ten

einde die gemakkelijker in den grond te

drijven.

lantjo^r, uitspuiten zooals water uit

eene pijp, de urine bij het urinecren.

1 a n t o n g ; geklopte boomschors waarvan

o. m. kledingstukken worden vervaardigd.

la'ot; zee.

la'olan; zie: toelogmn.

la pan (B); een »koedjor" of »bedtl",

ter waarde van 10 ringgit destijds een deel

uitmakende van de » lande sërah" bij ge-

wichtige rapatzittingen, (zie die woorden).

la pang; wijd, ruim, vrij van bezig-

heden ; ruimte, wat wijd of ruim is.

lapa#r; honger, hongerig zijn; kela-

pa#ran, honger lijden.

lapaw; lapaw sëmbahan (/?), geheelde

goederen.

lapiq (B), lapi'aq (5); mat, zitmatje;

lapiq (B), lapi'aq (5): bëringgit; pandjang;

groote zitmat van »</roembaj" (zie dit woord)

vervaardigd, bij olfermalen in gebruik

;

pëlapiq (B), pelapi'aq (S) = 'antaran.

lapis; I lang van platte voorwerpen

hetzij op, hetzij achter elkander ; II mëlapis

(S), ploegen over de breedte van het veld

op de «tënggalaw'an" (zie dit woord);

III dubbel; (ë)'rnpat lapis, vier dubbel.

laqtjo'an; zie: sëroewal.

lagrram; djëmë (#), [djëmaw (S)], bë-

lagrava, iemand, die zeer vlijtig is, steeds

in de puntjes is.

la rang; verboden; larangan, wat ver-

boden is, verboden zaak, verbod; zie ook:

»sandë" (Z?).

lag ras; zie: bëdil.

larat; mëlarat, verspreiden, verloopen,

aan lager wal raken.

la re (B), laraw (5); I mëlare (B), më-

laraw (S), scheiden inz. van vechtenden

;

II = sapih {B).

lari (ook: tegrï); bëlari (ook : hela^ri),

vluchten, wegloopen, drossen; bela^ri laj/ri,

hard aanloopen; mëlarika(n), doen weg-
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loopen ; mëlarika(n) boenh'ng, schaken, ont-

voeren; een der ceremoniën bij het koele

(B), [koelaw (S)], huwelijk.

lart'q (B), lart'aq (5), I rij, streep,

reeks; belan'q (/?), belan'aq (S), in eene

rij naast elkander zitten; II melartq (B),

mëlart'aq (5), draaien op eene draaibank;

pëlartq'an (B), pelan'aq'an (5), draaibank.

lasaq; woelen, onrustig zijn in den

slaap; gejaagd zijn.

lasi; e. s. v. boom.

1 a s o n g ; mëlasongka(n), iets doen door-

gaan bijv. een feest ; tot stand doen komen.

latjaq; drassig, week, modderig, slik-

kerig, slibberig.

latjaw (S); mëlatjaw, beploegen van

de »tënggalaw'an" (zie dit woord) over de

lengte van het veld.

latj i; e. s. v. kastanje.

la ton; I e. s. v. zeeschildpad ; II de

melkweg.

la lor; mëlator, iets op een hard voor-

werp stuk slaan.

lawaj'an; toestel, waarop gesponnen

garen gewonden wordt om er strengen van

te maken.

la wan; tegenpartij, tegenstander, weder-

gade, in strijd met; mëlawan, tegenstaan,

tegenweer bieden, zich verzetten tegen.

la wang; deur, ingang van de doeson;

de vaginamond.

la(w)'ong; melawong = goehok (B).

la(w)'or; zie: pandjang.

lebah; honigbij.

lëbaj; gew. lëbaj lëbaj, mooi, knap van

uiterlijk inz. van jonge meisjes.

lëban; e. s. v. boom, welks hout tot

dezelfde doeleinden gebezigd wordt als de

kajoe me^rampojan, (zie: kajoe).

lëban g; mëlëbang, uitkappen van hel

geboomte langs een' te beschaduwden

weg.

lëbap; ngëlëbap lëbap, spartejen als

eene geslachte kip, («/).

leb ar; afgeloopen, geëindigd, van een

feest, van een hanenklop enz.

lëbat; dicht, dicht bijeen, van het loof

der boomen, den regen, bloemen en vruchten

op den boom enz.

leln'h (B), lëbt'ah (S); meer, te veel,

over, overschot; lelebth (B), tëlëbfah (S),

vermeerderd, meer geworden, meer; tëlëbm

poelë (B), tëlëbt'ah poelaw (5), bovendien

lebo'aq (S); mëlëbo'aq, voor den tweeden

keer omwerken van de natte rijstvelden

door de pooten van buffels.

lëboe; zie toetogran.

lëbong; mëlëbong, vruchten door

broeiing rijp laten worden.

lëbongan; eene door »pëloepoh" (B), (zie

dit woord) ter hoogle van eene span omsloten

ruimte van 2— 5 vaam in het vierkant, waarin

de koffiebessen bijeen worden geworpen

om ze tot ontbinding te doen overgaan.

leboq (B), lëbo'aq (S); fijn, dun.

lëbor; I plomp; klanknabootsend woord

voor het geluid, veroorzaakt door een groot

voorwerp, dat in het water of in de modder

valt ; II gesmolten van metalen ; melëbor,

smelten, omsmelten ; III mëlëbor, gelijk-

maken van twee ongelijke stukken grond (/).

1 ë d j a n g ; mëledjang = lari ; (het woord

wordt in de spreektaal zelden gebezigd).

lego e; mug.

1 ë k a h ; bëlëkah (ook : mëlëkah), bevuild,

bemorst, met slijk; ook: hier en daar door

bloedvlekken bemorst.

lekam; I vouw van papier; II mëlëkam,

splijten, uit elkander splijten.

lëkang; reet, kloof; gebersten van de

huid, van voeten, die dan aan 't etteren gaan.

lëkap = raëndam.

lëkaq; mëlëkaqka(n), afstroopen, af-

trekken, afvillen.
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1 e k a g r ; e. s. v. vrij hooge ring ge-

vlochten van rotan, waarop men heele

pannen en potten zet, zoodia ze van het

vuur worden genomen ; soorten zijn : lëkaor

:

(e)'ndap; laboe; lëkaor bisol; korfje van

rottan op de knie gebonden ter bescherming

van eene wond.

1 ë k a t ; kleven, aankleven op iets of aan

iets blijven kleven of hechten ; mëlëkatka(n),

doen kleven, aan iets bevestigen.

lekë (B), lëkaw (5); gescheiden, uit

of van elkander.

lëki'q (B) = tjëtaq (B).

leladi'ng; s heplepel van bamboe in

gebruik bij het omroeren van het beslag

van »doedoi", (zie dit woord).

lelah; hijgen van vermoeienis.

lëlajang; I vlieger; II zwaluw, die

de eetbare nestjes bouwt; soorten zijn:

lëlajang : boeja ; tadji ; tërong ; lëlajang

taraw (B) = taq këtaraw (B).

lëlaja^r; verplaatsbaar scherm van

bladeren gebezigd bij het oogsten om zich

tegen de zonnewarmte te beschutten.

lëlajoe'an = laorok.

lëlakoe (grwd. lakoe?) = perangaj.

lëlap; I het brengen van een' pandeling

tot den slavenstand als straf wegens het

plegen van overspel met de ecbtgenoole

van zijn meester; II ergens vol van zijn:

bijv. de tafel met goederen, de grond niet

water enz. (/) ; III lëlap 'oetang, met

schulden bedekt en van daar door zijn

schuldeischer tot alle werk gebruikt, («/).

lela^roe (B), bëbao/ri (S) ; de vliegende

witte mier in den paartijd.

1 ë 1 a w a ; spin ; lëlawa : dindmg, kamer-

spin; (ë)'ndjart'ng, groote spin, die kakker-

lakken aanvalt ; si(j)'amang ; tangkëo/roe(w)-

'ang, e. s. v. vergiftige spin.

1 ë 1 ë d o n g ; voorwerp van » tjëndanë (B)"

hout in den vorm van een rijstblok met

drie openingen, bij offermalen gebezigd

;

in de middelste opening wordt water ge-

daan, in de openingen aan weerszijde

daarvan respectievelijk een stukje katoen

met olie doortrokken en een stuk kurkema.

lëlëkap; stil zitten met de armen op

den school.

lëlibat; e. s. v. kapel; soorten zijn:

lëlibat: 'idjang ; 'itam; koentng; koerong;

'oelat; poh'h (B), pott'ah (S).

lëli(j)'ë (B), lëli(j)'aw (5); fluitje van

een' padihalm; lëli(j)'ë (B), [lëli(j)'aw (S)]

beljoerong; fluitje van een' padihalm, met

een klapper- of suikerrietblad omwonden.

lëloebon; fontanel; dekruinvanhet hoofd.

lëlopaq; zie lopaq.

lëlot; mëlëlot, den bast van de »keloj"

(zie dit woord) afstroopen.

lëmah; slap, zwak; impotens.

lëmang; gaar gekookte kleefrijst in

een bamboe geleding; mëlëmang, gaar

kooken van kleefrijst in een bamboe geleding,

een der werkzaamheden en feestelijkheden

vóór een »bimbang" ('agoq), (zie die woorden)

soorten van lëmang: lëmang: gëmoq (B),

gëmo'aq (S) ; malaw; pisang mam's; sërawë

(B), sërawaw (S); lëmang batoe; de met

steenen gevulde bamboezen cylinders die-

nende als zinkers bij het stelnet (kërakat).

lëmaq; I smakelijk, lekker toebereid;

II lëmaq peo;rasi(j)'an [of lëmaq «jrasë grasi

(B), [o;rasaw o;rasi (5)], zich prettig, wei-

behaaglijk gevoelen.

lëmao/r; geronnen bloed binnen of

buiten het lichaam
;

(ook : 'obat lëmagr)

smeersel van geronnen bloed van hert of

rhinoceros om daarmede gekneusde, ver-

zwikte of gezwollen ledematen te wrijven.

lëmas; I bij ongeluk in eene verkeerde

opening terechtkomen bijv. spijzen in den

neus; II (B), aangelegde tuin die onder

water loopt, (/).
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lemat (/?); lëmat 'ati, begaan zijn met

iemand, niet iets, («/).

1 e m b a g e (/?), lëmbagaw (5) ; zie : 'adat;

(ë)'ndiqdë lëmbage (B), onbeschoft, onge-

manierd, ondankbaar.

lembab (ook: lembahan); dal, vallei,

laagte aan den voet van eene boogie.

lembang; gew. lëmbang lembtng of

këlembang lëmbing ; == këlang këlopan,

(zie: këlop).

1 e m b a p ; vochtig, klam ; lëlemhap, uit-

geslagen door vocht

lëmbaq = lëmbah.

lëmbtng; zie: lëmbang.

lëmbtq (B), lëmbï'aq (5); week, klei-

achtig, weeke klei.

lëmbot; zacht, buigzaam, lenig; ook:

malsch, zacht van gekookt vleesch.

lëmiq (B) = lëmbtq (B).

lëmoesagrr; vleesch langs de rugge-

streng van hoornvee.

lëmpaj; e. s. v. gebak waarvan het beslag

bestaat uit dat voor » doedol" en uil het vrucht -

vleesch van de »dëo/ri(j)an", (ziedie woorden).

lëmpa'ong; e. s. v. boom met eetbare

zure vruchten.

lëmpi(j)Vng (B), (ë)*mpi(j)'oug (5);

mand van bamboe om daarin aangeveegd

vuilnis te doen.

lempto/r (/?); pappig, week van het

lichaam, («ƒ).

lëmpoe(w)*tng; e. s. v. boom; lëm-

poe(w)*mg (ë)*mbirangan, eene variëteit

daarvan.

lëmpoejang; e, s. v. heester.

lëmpoh (B); murw, («/).

lëmpong; licht, voos, kurkachtig bijv.

van hout.

lëmpoq (J9), lempo'aq (S); pappig,

meelig van vruchten.

lenat; mëlenat, met geweld in iets

duwen, stoppen; ook een geweer laden.

lëndajan; ronde schacht (gew. van

palmhout) van een lans.

1 ë n d o n g ; rnëlëndong, los naar beneden

hangen van touwen dergelijke; ook gezegd

van een stuk touw, dat na sterk gespannen

te zijn, een weinig terugtreedt.

lëngan; arm, mouw van een kleed.

1 ë n g a n g ; eenzaam, verlaten doch slechts

tijdelijk zooals bijv. van een »doeson"

waarvan de ingezetenen zich allen naar den

veldarbeid hebben begeven,

lëngë (B), minjaq (S); olie.

lengt t; verdwenen, verloren, wegge-

raakt; këlengitan, door verlies getroffen

worden; verlies.

lëngkaran; de boogvormige rotan-

beugel van hef valnet van de »djëbak

tëkoekoe" (zie: djëbak).

lëngkor; I tëlëngkor, neergebogen van

takken door de zwaarte van vruchten of

bloemen ; II mëlëngkor, naar beneden halen,

naar zich toe halen, naar beneden trekken

van takken.

lënggoe(w)'aj (S); een koperen si-

rihdoos.

lënggoe(w)'ang; e. s. v. pissenbed.

lënjap; buiten kennis zijn bij ziekte;

ook : = loepë (B).

lënjing (2?), lenjtpr (S) ; këmëlënjtngan

(/?), këmëlënjtgran (S) ; zwaar gevoel in de

onderste ledematen; suizen en^ tinten van

de ooren.

lënjor (/?), loenjor (S); overrijp.

lëntang; tëlëntang, achterover liggen,

op den rug liggen.

lëntaq; zie: lëntor.

lënttq (B), lëntt'aq (S); mëlënü'q (B),

mëlëntt'aq (S), veerkrachtig.

lëntor; mëlëntor, buigen, doorbuigen

zooals het uiteinde van een bamboes-

riet.

lëpaj; I mëlëpaj, in een bocht neer-
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hangen zooals de bladeren van de palm-

boomen; II = loenjah.

lëpang; e. s. v. komkommer; soorten

zijn: lëpang batang; bëntawaj ; boelan;

tikos; tjine (B), tjinavv (S).

lepaq (B); telëpaq, neerhangend zooals

een vlag bij windstilte, (/),

lëpas; I los, vrij, niet meer aan vast

of aan iets gebonden, ontslagen, ontkomen,

voorbij ; II mëlëpas, verlaten van een bijen-

nest; III = loe(w)'as.

lëpat; kreuk, vouw, rimpel; mëlepat,

vouwen o. a. van papier.

lëpaw (B); eene uitbouwing aan eene

Bësëraahsche woning ter hoogte van + 1

elleboogs-lengte boven den grond met hellend

dak en zonder omwanding, waar in de

morgen uren door jonge meisjes geweven

wordt en door hen bezoeken worden ont-

vangen van jongelingen.

lëp*t; rimpel; bëlëpj't, gerimpeld van

het voorhoofd.

lëpoe; e. s. v. zeevisch met zeer harde

huid en giftigen angel.

lëpok; mëlëpok; de houding, welke

men al zittende of liggende aanneemt ten-

gevolge van zware vermoeidheid.

lëpos; geheel en al, verdwenen, bijv.

een stok in de modder.

lëraj; mëlëraj, scheiden, van elkander

doen gaan van vechtenden of twisten-

den.

lë#raq; më%raq'i, uit elkander halen,

losmaken van een knoop, lostornen.

lësaj; beslecht, uitgemaakt, verenend,

afgedaan, afdoende, voldoende; mëlësajka(n),

uitmaken, beslechten, afdoen, vereffenen,

uit de war maken, ontwarren.

lësat {B)\ iets in het oog hebben, (J).

lësoe; I mëlësoe = (më)'mbëlasar

;

zie: bëlasar; II vermoeid, afgemat.

lëtan; hard lijvig.

lëtaq; mëlëtaqka(n), iets neerzetten,

neerleggen, plaatsen op iets.

lëtar; een weinig gebarsten.

lëtas; doorgebroken van een ei.

Ie tik; mëlëti'k, terugspringen, afkaatsen,

afstuiten bijv. van een veerkrachtig lichaam.

lëtjtng; mëlëtjëngi, besprengen door

de hand in het vocht te doopen en dan

die slap houdende uit te slaan.

lëtjt't; mëlëtjt't, persen, drukken bij

hardlijvigheid.

lëtop; melëtop, ontploffen, uitbarsten,

springen, knappen.

letogr; blaar.

letos; mëletos, openbersten, open-

springen.

1 i
(j)

' a h ; mëli(j)'ah, gebogen, boogswijze

over iets, gewelfd.

1 i (j) ' a g r ; hals ; li(j)*a#r gangsaw ptr (S),

de haken, waarin de veeren van een «pelang-

kin sapi" (zie pëlangktn) hangen; H(j)'aV

këbaw'an, ophooping van vet in den nek

;

aan uiteinden dun in het midden dik, (ƒ).

libaf/r; breed, breedte; zie: ook »ka'm".

lid ah; tong, de zijde van een plank,

die in de gleuf van de nevenplank past ;

lidah 'api, het uiteinde van een vlam

,

lidah sanh'ng, het dun bamboezen staafje

dat door het gesloten achtereinde van de

bamboe bij den rattenval gaat.

lidi; I verf, hoofdrib der palmbladeren;

II het dun bamboezen latje bij het weef-

getouw, dienende tot afscheiding van een

gedeelte der draden en waardoor het ge-

wenschte patroon wordt verkregen.

h'dor; slaperig, slaaplustig, slaapkop.

1 i g a t ; bëligat, snel in de rondte draaien

;

wentelen of draaien om een as of middel-

punt; pëligat, kruk van het spinnewiel.

Wh (B), h'ah (5); I .munt" bij «kruis

en munt": II (ë)'ndiq keroe(w)'an Wh koe

(B), (ë)'udfaq këroe(w)'au
;
U'ali koe {S),
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het is (aan) mij niet bekend enz. ; III U'h

'apë (ë)'udiqka(n) poerik (B), h'8h 'apaw

(ë)'ndi'aqka n) poert'k (5); hoe zou ik niet

boos zijn; IV bet Mal. »'oleh" ; V bij,

uit, wegens.

li(j)'ang; opening, gat, graf kuil.

li(j)'ong; het van nelachtig vlechtwerk

vervaardigd koepeldak van een kooi voor

tortelduiven.

\i(])'ogr; speeksel, fluim, kwijl.

li(j)'ot; glad, glibberig.

1 i k o h [B), liko'ah (5) ; verboden, onge-

oorloofd, inz. van een huwelijk.

likor; twintig in de samenstellingen

van 21—29; selikoran; het »vingt-et-un'\

I i k o s ; samengebonden ; mëlikos, iemand

met de handen op den rug knevelen.

liW'h (B), lih'ah (5); I mëlihh (B),

mëliirSh (Sj, zacht vloeien, vlieten;

II mëlihh (B), mëlih'ah (S), veel tijd

behoevend, traag, talmend.

1 i h' n ; was.

1 i h'n g ; I = si(j)'ah ; II mëliW'ng, ringen

van boomen.

lih'q (/?); mëliiïq = sembeiïh (B).

lih's; gew. mënttk lih's; zie menU'k.

lih't; slinger of slag in de rondte of

rondom iets; omvang van iets; mëlilit,

om iets heen slingeren zooals bijv. een

slang, een slingerplant e. d.

1 i m a h a n ; I ontsteking van den neus

bij een kind, tengevolge van verkoudheid

;

II een van de vele «pantangan's" (zie pan-

tang) voor eene vrouw tijdens den zoogtijd.

liman; oorwurm.

1 i m a r (B) ; gesponnen zijden garen

;

soorten zijn: limar boengkoq; mentok.

limasan; = 5 takt'r, (zie dit woord).

limat; mëlimat, een' duw, een' stoot

geven.

limaw; limoen, citroen; soorten zijn:

limaw : badaq ; djëpon ; (ë)'nggiring ; kapas

'antoe; koenlji; mams; më</raj ; ni(j)'o</r;

nipts
;

penggalan
;

poe^rot ; soende (B),

soendaw (5); toenggtng; limaw pëntjëraj'an,

de citroen met welks sap de kinderen

worden besprenkeld bij 't afsterven van

hunne ouders, bloedverwanten en vrienden,

die het kind zeer genegen waren; limaw

sërdadoe; pompelmoes.

limbor; zie: »tëgor".

limë (B), limaw (5); vijf; kelimë (B),

këlimaw (5), de 5 e maand van het maan-

jaar; këlimë 'oewt't (B), vijfvoudig (in de

spreektaal niet gebezigd ; het woord kwam
ik tegen in het boetestelsel dat oudtijds

bij den Bësemaber toepassing vond).

1 im o n a n ; e. s. v. » djainpi"
;
(zie dit woord).

limpaq; mëlimpaq, overvloeiend, boor-

devol.

limpar; mëhmpar, gooien, werpen,

smijten.

limpas; = lingsir.

limpë (B), limpaw (5); de lever.

limptng (B); I een kleine »'ibat" van »ka-

sam", (zie die woorden); II iets inwikkelen.

limpts; l mëlimpis, nederlreden van

padiaren of »ilalang" met den voet; 11 =
tindm (B).

1 i m p o h (B) ; e. s. v. «sampang djarang",

(zie sampang).

lindap = lindong.

lindjang; verliefd zijn, verzot zijn op

iemand of iets; sëlindjangan, met elkander

in het geheim verkeering hebben.

lindong; beschut, beschermd, verborgen,

bedekt; mëlindong'i, beschutten, beschermen,

bedekken.

lingaw; këlingaw'an, overgebleven, ver-

laten.

linggang; mëlinggang, slingeren met

de armen ; zoo met de armen zwaaien dat

't de aandacht trekt, daarmede pronkende.

linggts; breekijzer, koevoet.
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linggoq (B), linggo'aq (5); mëlinggoq

(B), mëlinggo'aq (S); slingeren bijv. van

een schip.

Mn gig r; mëlingï'o/r, bestrijken van de

opgezette sawahdijkjes met slijk en modder.

lingkar; kronkel, kromte, bocht.

I i n g k o p ; mëlingkop, omheinen van een

bouwland (geen ladang).

lingkoq (B), lingko'aq (S); zie »'ing-

koq" (B).

lingoq I (Z?); melingoq, door den neus

spreken, («/).

II melingoq (B), mëlingo'aq (S), wartaal

spreken, (/*).

lingos; mëlingos, met afkeer bel gelaat

afwenden.

lingsi (B) = moendor; (in de spreek-

taal wordt het woord niet gebruikt).

lingsi' r; neigen, dalen; voorbij, ge-

passeerd.

linsap (B), linsot (5); mëlinsap (B),

mëlinsot (S), aanduiding van den excessief.

lintah; bloedzuiger; soorten zijn: lin-

talt : 'ajtq (B), 'ajt'aq (S) ; da'on ; dao;rat

;

djëmbaq; këbaw; 'oegol; pott'h (B), poh'ah

(S); roeman.

1 i n t a n g ; dwars, overdwars, in de

breedte; melintang, dwars over been gaan,

dwars in den weg staan ; ook : tegenwerken,

dwarsboomen, verhinderen ; tëlintang, dwars

in den weg.

lintas; mëlintas, schielijk aan iets

voorbijgaan.

1 int ja q; zie: tangge (B).

lipaj; e. s. v. sërdangpalm.

lipan; (ook: lilipan), vergiftige duizend-

poot; soorten zijn: lipan: baraw; 'idjang;

lëboq (B); palaq 'abang.

lipas; kakkerlak; soorten zijn: lipas:

bin'ng; 'itam.

lipat; I vouw; gevouwen, dubbel ; roë-

lipat, vouwen ; lipat pandan, een patroon

voor vlechtwerk ; e. s. v. haarwrong ; II

mëlipat lipat; heen en weer spartelen zooals

een hond, die zich niet laat meetrekken, (/).

lipt'h (B), lipi'ah (5); zie: tandjongan.

h'po (S) = h'paw (S), zie: lita^r.

lipong; I overrijp van de salivrucht;

II [volgens (/): lipi'ng (#)], een windsel

van rottan om het heft van een »parang",

(zie dit woord).

lisah; mëlisab, onrustig, woelig zijn.

litaq, vermoeid, slap, verzwakt, afzijn

na eene ziekte.

litao/r (B), lipaw (S); melitao/r (B),

mëlipaw'i (S), bestrijken van woningen

met kalk of iets dergelijks.

litjaq = loempor.

1 i t j i (B) ; op, niet meer over, («/).

litjr'n; glad, glibberig; ook kaal, onbe-

haard van de schaamdeelen.

lobang; gat, kuil; lobang këniïh (/?),

[këmt'ah (5)], opening van de urelhra bij

de vrouw.

1 ob on g (B)\ tëlobong, op eene plaats

blijven liggen, staan van water, (*/).

loeboq (B), loebo'aq (S), diepe plaats

in eene rivier.

loedos; meloedos, rot van overrijpheid.

loehor; middag.

loejaq; meelig.

1 o e j o n g ; slap door gebruik van geweven

stoffen.

loek; bocht in het lemmer van een kris.

loekë (B), loekaw(S); wond, gewond;

mëloekë'i (B), mëloekaw'i (S), verwonden.

loekoe (B), badjaq (5); ploeg.

loekot; lang van de «sambanan", (zie

dit woord).

loeli; vlokkatoen, die men bij het spinnen

in de hand houdt.

loei oh (B), loelo'ah (S); tot stof, tot

poeder; 'antjor loeloh (B), [loelo'ah (S)],

vergruisd, vermorzeld.
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loelon; = goelong; loelonan, een rol

van 5— 10 stuks zitmatten.

loelon g; huilend kermen inz. van

honden ; maanblaffen.

loei op; benaming van de kapas, vóór

dat ze geklopt is.

loei o q (B), loelo'aq (5): mëloeloq (/?),

mëloelo'aq (S), met modder bestrijken van

het talud der sawah; gedurende eenigen

tijd in de modder leggen van dunne bamboe-

reepjes of biezen (te bezigen voor vlechtwerk)

om daaraan eene zwarte kleur te geven;

(na afloop van hel proces worden de reepjes

en biezen gedroogd terwijl de modder-

deeltjes, welke zich daaraan hebben gehecht

voorzichtig met een stuk bamboe of mesje

worden afgekrabd).

loei os; 1 = loedos; II zie: »kajoe".

1 o e m a j ; e. s. v. plant, waarvan de jonge

bladeren als toespijs worden genuttigd.

loeruao/r = loemigr.

1 o e m a l ; uiëloemat, iemand uitschelden,

den mantel uitvegen.

loembe (B), loembaw (5); e. s.v. heester.

loembong (B); e. s.v. »bakë" (i?) van

»pëloepoh" (B), vervaardigd, waarin eer-

tijds kruit werd gefabriceerd; zie: »bakë"

en »pëloepoh".

loemigr; bëloemio/r ; vol besmeerd, be-

streken van het gelaat of de handen.

1 o e m o q (B), loemo'aq (S) ; besmeerd

;

bezoedeld met.

loemos = boelos.

loemot; kroos, wier, schimmel, mos,

uitslag door de vocht; loemot: 'idjang;

kajoe; li(j)'ot; mossoorten.

loempang; een opengesneden geleding

van de «boeloh (B), bëmban", (zie »boeloh")

of een uitgehold stuk hout, in den vorm van

een prauw, waarin garen rood wordt geverfd.

loempat; I mëloempatka(n) 'ajtq (B),

['ajt'aq (S)], het water in de waterleidingen

der sawahs voeren; II mëloempalka(n)

moebongan, den nok van een huis opstellen

;

III springen
;
pëloempatan = tjoerop.

loempoh (B), loempo'ah (S), verlamd,

lam van leden.

loempor; modder, slijk, slib.

1 o e n a q ; zacht, week, los van den grond.

loendang; I vruchtvleesch van den

»dë</ri(j)'an" (zie dit woord); II mëloen-

dang, splijten, kloven.

loendjok; een houten in den grond

gedreven paaltje ter lengte van + 1 nieter

en van nagenoeg den omvang van den

pols, waaromheen bij festiviteiten gedanst

wordt.

loendjor; I uitgestrekt, niet gebogen

van een been ; II landstreek, zelden district

;

loendjor »këlam", de këlamstreek; sëloen-

djor; landgenoot.

loengaj; het gedeelte van sawah of

ladang, dat het eerst bewerkt of beplant

wordt.

loenggoq (B), loenggo'aq (S) =
toempoq (B).

1 o e n g s o r ; afnemen, verminderen,

slinken.

1 o e n j a h ; mëloenjah, omwerken van de

natte rijstvelden door de pooten van buffels

in plaats van met den ploeg.

loenjoh (Z?), loenjo'Sh (5), (ook: loe-

so'ah); versleten, inz. van kleedingstukken.

loenjor I = loedos; 11 = djoengotl.

loenjot (B), 'oenjot (5); mëloenjot (B),

ngoenjot (5); uitrekken, langer maken.

loentang; tonvormig fuikje van fijne

bamboelatjes vervaardigd.

loentjat; (gew. mëloentjat (më)'m-

balas), opspringen, terugspringen van veer-

krachtige lichamen.

1 o e n t j o n g ; mëloentjong, wegsnijden

van een stuk van de hanekam van een'

vechthaan.
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loentjoq (B), loentjo'aq (S); scherp

van den bek van een' viseh.

loenlor; pëloentor, afdrijvend middel

inz. om een abortus in de hand te werken.

loepe (B), loepaw (S); vergeten, ook:

bewusteloos zijn; teloepë (B), tëioepaw (S),

toevallig vergeten.

loepoh (B), loepo'ah (S); mëloepoh

(B), mëloepo'ah (S), beuken, plat slaan van

bamboe ;
pëloepoh {B), pëloepo'ah (S), plat-

geslagen hamboe.

loepot; ontkomen, ontglippen, vrij-

komen, ontsnappen inz. van pluimgedierle.

loer ah; landstreek.

ioegrih (B), loegni'ah (S); bëloegrth

(B), bëloegfn'ah (S), in overvloed vloeien

van tranen, sirihspog, enz.

loeroe (B) — loeroh (B).

loer oh (B); mëloeroh'i, een' zieke naar

bebooren oppassen, verzorgen ; een' afgestor-

vene naar behooren de laatste eer bewijzen.

1 o e g r o s ; reeb t, zonder omwegen, zonder

bochten; oprecht van gemoed.

loeo/rot; meloeorot, wrijven, inwrijven,

insmeren.

loesë (B), loesaw (5); den derden dag,

overmorgen.

loeso'ah (S); zie: loenjoh (B).

loesong; e. s. v. schurft.

loetjan; Chineescb kaartspel.

loetjom; kletsnat, doornat.

1 o e t j o n g ; mëloeljong, uitdoen van klee-

dingstukken.

loetoe; djemë (ë)'ndtq këroe(w)'an

loeloenjë (2?)> djëmaw (ë)'ndt'aq këroe(w)'an

loetoenjaw (loetoe'ó) (S), iemand op wiens

woorden geen staat te maken valt; (het

woord wordt alleen in neg. zinnen gebruikt).

1 o e I o n g ; bet winnen van den werper bij

het spel odja'th delapan (-#)", (zie: dja'th).

loetop; mëloelop, = lëtos, mëlëtos.

loe(w)
J
an; zie: toetoo/ran.

loe(w)'ang; ravijn, holle weg, engte,

kloof in het gebergte.

loe(w)'aq = soesol en koerang.

loe(w)'ao/r; uitwendig, buiten; di-

loe(w)'%r, uit, builen, zonder, behalve;

këloe(w)*aoT, naar buiten, naar buiten gaan,

uitgaan; ngëloe(w)'ao;rka(n), naar builen

doen gaan en uithalen, voor den dag halen

;

iets ergens uithalen of uitkrijgen.

loe(w)'as; ruim, wijd; uitgestrekt,

van een vlakte.

loe(w)'at; haal; haten.

1 o e (w) * ë (/?), loe(w)'aw (S) , e. s. v. gebak.

lohong (B), lolong (S) = ravvoh (B).

1 o j a n g ; geel koper, messing.

loj aq; kleverig van te gare rijst; meelig.

lokan; e. s. v. mossel; soorten zijn:

lokan: hakaw; 'iloq (B), 'ilo'aq (S).

lom; nog niet.

longgagr; ruim, wijd, van kleederen,

van een gat, waarin een spijker aan zit

;

los van een louw, van een rad van een

kar, enz.

lopaq (ook: lëlopaq) ; kuil, waarin het

water is blijven staan; plas.

loq (B), lo'aq (S) = sëroepë; zie:

roepë (B).

los; gids. geleider, drijver.

lost'n; sëlosin, een dozijn.

loU'h (B); mal tot wandversiering ge-

vlochten van de «boeloh bemhan (li) \

(zie dit woord).

M.

maboq (B), maho'aq (S); dronken,

bedwelmd zoowel door het eten als

drinken van iets; maboq 'asam (/?),

maho'aq dakrail (S), lllauw door bloed.
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verlies; maboq (B), [mabo'Sq (S)] la'ot,

zeeziek.

madaq; I niet lekker van smaak,

gevoel; onpleizierig; II zie: 'adaq.

m a d a t ; bereide opium ; pëmadat, opium-

schuiver.

madjal; ongezeggelijk; er niet om

geven.

madjoe; voorwaarts.

mahal (B), ma'al (5); duur, hoog in

prijs, moeilijk te krijgen of te vinden,

zeldzaam.

mahap (B), ma'ap (S); vergeving, ver-

giffenis.

ma 'in; spelen; pëma'man, spel, speel-

goed ; ma'tn sëbahq mate (J5), [sëbaiï'aq

mataw (S\], goochelen.

majajagrr (B), moe(w)'ajagr (S) =
h'dor.

majang I (B), manjang(iS); de bloera-

tros van palmen, aar van granen en grassen

;

II (B) bëmajang, gezegd van de »këndidaj"

(zie dit woord) wanneer die begint te bloeien.

ma jat (B), manjat (S); lijk.

majaw (B), rnanjaw (S); bëmajaw (B),

bemanjaw (5); alleen gebruikt in ont-

kennende zinnen; (ë)'ndt'q bëmajaw (2?),

(ë)'ndt'aq bemanjaw (S), niet krachtig meer

zijn, afgeleefd.

m a k a 1 (B) ; slinksch, bedriegelijk, valsch.

makam; (ook : mekam), graf.

m a k a n ; eten, vreten, invreten, verteren,

indringen van iets scherps, snijden, nut-

tigen; aanbijten van visch; makan: 'akap,

ochtendmaal nuttigen ; nassi 'a#ri, middag-

maal nuttigen; pëtang, avondmaal nuttigen;

dagrah, iemand tot het uiterste benadeelen ;

gadji, loon, tractement verdienen
; groempot,

weiden, grazen ; bëkërong, boentaq, aan-

zitten aan een maaltijd bij festiviteiten;

loewan groemah, een ceremonie bij het

huwelijksfeest; pëlampon, maal alleen be-

staande in gebak, des morgens aan de

helpers bij het beplanten van de sawah

voorgezet; sëloq'an [B), sëlo'aq'an (S), het

maal daags na hel huwelijksfeest door de

jonge echtgenoole bereid, en alleen door

haar en haar man genultigd; makanan,

spijs.

malaj; pluim van bloemen; bloesem

van den pinangpalm.

malam; nacht, avond; malam 'agri,

's nachts, bij nacht; semalam, een nacht

geleden, gisteren.

m a 1 a n g ; I malang moedjor, tegenspoed,

weerbarstig lot ; II malangan ; sukkelen in

zijne ondernemingen, ongeluk, tegenspoed

hebben.

m a 1 a p ; flauw van het branden van licht

of vuur; treuzelachtig.

malar; recht door loopen.

malas; lui, traag, lusteloos; vadzig.

malaw; e. s. v. hars, waarmede het

pu n lig uiteinde (poe ting) van hakmes,

houwer, kris enz. in de greep (poeloe)

wordt bevestigd.

mali; kemali'an = pantangan; zie:

pantang.

m a \i ra ; een persoon, die goed vertrouwd

is met de voorschriften van den Islam.

mahng; stelen; pemah'ng (zelden in

gebruik), dief.

mal j's; het hoofd afwenden als teeken

van haat, van afschuw.

maloe; zich schamen, beschaamd zijn;

verlegen; schaamte.

mam ah; kauwen.

mamang; verbijsterd; in de war;

weifelachlig, («/).

mamaq; oom.

rnamt'h (B), mami'ah (S); I zich be-

moeien met, geven om, belangstellen in,

notitie nemen van, talen naar; II ijverig,

naarstig (?).



MIDDEN MALEISCHE WOORDENLIJST. 97

mampos I (B) = këmoetongan; zie:

moetong en toenon ; II met geld werpen,

verkwisten, onnood ig geld verteren.

m a n a t ; I vertrouwen ; vertrouweling

;

II bevel, last, opdracht.

mandaq; ophouden, stilhouden, stil

blijven slaan, rusten, vertoeven.

mandesi(j)'ë (B), mandawsi(j)'aw;

mensen in tegenoverstelling van andere

wezens.

m a n d i ; baden, zich baden ; mandi peloh

(B), [pelo'ah (S)], in zweet baden.

mandira; vlag.

mandjangan (B) = groesë (B).

man dol; onvruchtbaar.

man dor; opzichter over werkvolk.

mane (B), manaw (S); I vraagwoord:

welke, waar; di mane (B), [manaw (S)],

waar ter plaatse; këmane (B), [manaw (S)],

[ook: këmane manë (B), këmanaw manaw

(5)], waarheen; sëmanë manë (B), [sëma-

naw manaw (5)], alwaar, overal waar,

waar het ook zij, overal; sa di manë (B),

[manaw (5)], (ë)'ndi manë (B), [manaw

(Sj], djaq di mane (B), [manaw (5)]; van

waar; II (B); hoe zou, laat staan; bijv.

dja<?ri (e)'ndiqka(n) boebos manëka(n) palaq

(B); de vinger gaat er niet door laat staan

het hoofd.

manggos; de manggislan (zeer aange-

name vrucht).

mangkas; e. s. v. snip.

mangkë (B), mangkaw (S); en, dat,

daarom, zoo, waarom, toen.

mangkoq (B), mangko'aq (5); kom,

kommetje, kopje.

man go t; zuur van het gezicht; stuurs

kijken.

mangsod; doel, dat men beoogt; be-

doeling, doelwit, voorgenomen zaak, betee-

kenis.

manikam; e. s. v. edelsteen, robijn.

VEKQ. BAT. GEN. LUI.

ma nis; I zoet, lief, vriendelijk, lief-

tallig, innemend ;
pemamsan of mamsan

mëdoe, honig ; II suikersiroop van rietsuiker.

man ja w; manjawmanjaw, e. s. v. heester.

manoe'ah (S) = këparal.

manlaj; meer hellend dan «tjondong".

mantan; zooveel als émérilaat; in

ruste, doch gewoonlijk alleen gebezigd voor

» pasira
h
's" ; indien hun zoons de waar-

digheid niet bekleeden; (vgl. »raloe").

mantjë [B), mantjaw (S) = pik^r;

manlje'an (B), manljaw'an = yikigran.

mantjtk; mantjtklahk (/?), [lalis (S)] =
'oenljang 'antjtl; zie: 'oentjang II.

m a ' o n g ; muf, duf, vunzig, onaangenaam

van smaak of reuk.

m a p a q ; (B. Fadang Goeljisch dialect)=
»masoqka(n) boentuig"; zie masoq.

mapoq (B) = Ijëielepogr.

maq; I = mamaq; II maq 'oeroe

[ook: 'oengkoq (/?)], = kapot.

marah; loorn, toornig; boosheid; boos;

përaarah, brompot, knorrepot, iemand die

allijd boos is; marahi, op iemand toornig zijn.

m a g r a n g ; mëma^rang, koortsig gevoel

;

mëinaorangan, koorlswarmle; magrang

ina#rang, opkomen van de koorls.

maraq = depat.

mapraq; opvlammen; mëma#raq, aan-

steken, doen opvlammen
;
pëmao/ran'an da-

magr, zie: 'a#ri

mare (J9), maraw (S); komaan, voort,

welaan.

majrë (B), mao;raw (5) = pemadë (/?).

mari(j)am; kanon, grof geschut.

mas; goud, een goud gewicht, = yic

thail ; mas kawtu, huwelijksgift; mas 'oeraj,

stofgoud.

masam; I zuur, stroefstaand van het

gelaat; II alles wal tol surrogaat van tama-

rinde dient; III = tëmpoejaq (?).

masaq; gaar, rijp; gereed (klaarge-

7
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maakt): volkomen; tot stand gebracht;

ook: het goed droog zijn van padi, die

haar tot stampen geschikt maakt.

mase (B), masaw (S); I, tijd, tijdperk,

seizoen; II = maslahil; III immers niet,

mase sadje si 'anoe kan noendjoq'i djahat

(/?), [masaw sadjaw si 'anoe kan noen-

djo'aq'i dja'at (S)].

masëbah; rozenkrans.

masth (B), masi'ah (S); nog, meer;

masm (B), [masfah (5)] lagi, nog altoos

meer.

ma sin; zout, z il tig.

mastng; mastng mastng, een iegelijk,

ieder in het bijzonder, ieder wie ook, een

iegelijk.

masoq (B), maso'aq (S); ingaan, bin-

nengaan, overgaan tot, zich mengen in;

masoqka(n) (/?), [maso'aqka(n) (S)], naar

binnen brengen, doen ingaan; masoqka(n)

(B), [maso'aqka(n) (S)] boentmg, eene cere-

monie na het schaken van de bruid : ma-

soqka(n) 'ajt'q (B), [maso'aqka(u) 'ajfaq (S)],

bevloeien van rijstvelden; masoq sindjë (/?),

maso'aq sindjaw (S); zie: 'ao/ri. n

mastahtl; absurd, onmogelijk; hoe

zou; het mocht wat.

matah; rauw, onrijp.

mate (B), mataw (S); oog; lemmet;

punt van een pijl; mate (B), [mataw (S)] :

'a</ri, zon; 'ajtq (B). ['ajt'aq (S)], oorsprong

van de hoofdwaterleiding voor sawahs,

gawi; heerendienslplichtige; kintjto/r; het

rond houten staafje, waarom de »keliudan

kintjto/r" (zie dit woord) loopt; loekoe,

ploegijzer; 'oeral, ijzeren beiteltje vanden

betelnootstamper; ta'on, de gordel van Orion;

mëmatë (B), mëmataw (S); spion.

mati; dood, overleden, uitgebluscht, ten

einde, onbewegelijk, vast, stil, gaan liggen

van den wind ; mati : badjang, gezegd van

het afsterven van een nog niet besneden

jongeling of meisje; hoengkos (ook: dalam

sëngkerangan of: tësengkang), sterven

onder de bevalling nl. omdat het kind niel

ter wereld kan komen ; kao/rot, gezegd

van het afsterven van eene vrouw gedu-

rende de periode van het begin der zwan-

gerschap af tot na den 40 en dag van de

bevalling; palaq, gezegd wanneer het spel

bij »dja'ih dëlapan (2?)" (zie dit woord),

onbeslist blijft; de werper verliest echter

het recht om op nieuw te werpen ; pedjëre

(B), pëdjëraw (5), een onnatuurlijken dood

sterven; soenar, verliezen van den werper

bij «dja't'h dëlapan", (zie dit woord);

tësëmptt, doodgeboren tengevolge van be-

klemming; këniati'an, bestorven, door den

dood verloren hebben.

mattq (B); = mati.

matjam; monster, soort, model,

proef.

matjan (B); = sëtoewë (B).

medjëh's; vergadering, raad.

medoe; e. s. v. honigbij; soorten zijn:

medoe: lobang; sajaq.

mëgëri'b; waktoe mëgërtb, tijdstip van

het gebed bij zonsondergang.

me gok; scheldwoord; ons: ezelsoor,

stomkop, stommerik, domoor.

mëkam; zie : makam.

mëkoq (/?), mëko'aq (5) = sëlesaj.

mëlajoe; zie: djëmë (/?).

mëlaktnkon (/?); uitgezonderd, inte-

gendeel, behalve, maar, dan maar;

niet anders dan.

mëlalao.r; tëmëlalao/r = dëdelagtr;

zie: dëlao/r.

melang; semëlang; zie: nisoo/r; (ik

heb het woord alleen gehoord in de samen-

stelling viiisogr semëlang"; de beteekenis

van semëlang — grwd. » melang" (?) — wist

men mij niet optegeven.

m ë 1 a t a h ; zie : (ë)'mbëlalah.
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meli; (ook: mëmëli), half rijp inz. van

de dëf/ri^yan-vrucht.

roelikat; engel, geest; melikat si(j)'an,

geest van jongelingen of jonge meisjes;

melikat: bajang poü'h (B); kawat rasoel-

'oellah; këkastVallah (B); mangkoe sakti;

mangkorbtn ; sidjong ka'oe koem'ng ; be-

schermengelen ; melikat: gëmeranan geraë-

rinom ; këtaban këtibui ; mëlinggang sakti;

toe(w)'an dërsahmoelë sakti (B) ; toe(w)
J
an

sëgërigol, engelen ; melikat : bapaq ; (ë)'ndoq

(B), (ë)'ndo'aq (5); nintq (B), niro'aq (5);

pojang; (ë)'ntenla, geest van de afgestor-

venen nl. vader, moeder, grootvader, groot-

moeder, overgrootvader, overgrootmoeder,

betovergrootvader, betovergrootmoeder.

mëloekot; gezegd van rijst, die veel

gebroken korrels bevat.

mëlor (ook: mêlogr); de »mëlati"

waarvan twee soorten : de enkele en de

dubbele.

mëmajë (B), mëmajaw (S), e. s. v.

heester; mëmajë (#), [mëmajaw (S)] bë-

boeloe, een variëteit.

me ma gr; e. s. v. tijgerkat.

menang; winnen, overwinnen.

m ë n d a (h) ; gast.

mëndaki; beklimmen van hoogten;

stijgen, geaccidenteerd van het terrein.

mëndale (B), mëndalaw (S); ook wel:

bëndale (B), bëndalaw (S), kring om maan

of zon.

men dam; stil voor zich uitstaren,

suffen.

mëndira; vlag.

mënggaq; erectie van den penis.

mëngkas; (B), doordringend van

stank (/).

mëngoq (B), mëngo'aq (S); snuffen,

door den neus spreken.

mëngot; steken inz. van eene steen-

puist.'

mëni; sperma; mëni 'ampe (Z?), ['am-

paw (S), mannelijk zaad, dat niet in staat

is het vrouwelijk ei te bevruchten.

mënjan; = kërnënjan.

men on g; tëmënong, in gepeins ver-

zonken ; strak voor zich uitzien.

mëntarang (JB); I zonde; mëna mën-

tarang, zondigen; gebod overtreden; Il

onbillijk, onrechtvaardig.

mëntëri; de afdeelings mantri (Inl.

beambte).

mënti 'arë (B), mënti 'araw (S);

parel.

mëntiga; boter.

m ë n t i k ; hysterisch ; mënti'k : dja%r,

mannengek; Hbs, vrouwengek.

mëradje (B), mëradjaw (5); zie:

toeto^ran, sub »toetoor".

mërak; I scheldwoord voor: kippen;

II groote soort kip (,/).

raejramat; kramp in de maag.

mëranggong; hangende van eene

zaak.

më#rap I, overrompelen, innemen van

eene versterkte stelling; II (ook: mërap);

blozen van schaamte, verlegenheid.

mërdandam; betrokken van de lucht.

mëo/rëndang (ook: mërëndang) ; eene

palmsoort in het wild, gelijkende op den

arenpalm.

mërge (B), mërgaw (5); marga (dis-

trict).

mër»h (B), mëri'ah (S); strot (?)

m ë r i (j) * a n (ook : më</ri(j)'an), het bloed,

dat na de bevalling tot den 40en dag uit

de vagina vloeit; ook, doch zelden: het

menstruaal bloed ; mëri(j)'an (me^ri(j)'an)

pott'h (B), [poU'ah (5)], witte vloed.

nieo/rilahan; feestelijke vergadering;

vergadering, waarop de aanwezenden in

feestdosch zijn getooid.

m ë r ïm o t [grwoord : rimot (?)] , leu-
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teren ;
praatjes zonder slot of zin houden

;

onzin praten.

m e r i n g iq (B), [grwoord : ringiq
(f)]
=

bëbinlangan, zie: bintang.

raerka; toornig, toorn van God; gew.

mërka 'allah ta'ale (B), [allah la'alaw (S)].

mëroenggaj (B), rëmoenggaj (5);

e. s. v. boom, welks vruchten als groenten

worden gebruikt.

m e r o n g (ook : mëgrong) ; door elkander

zwermen van eene menigte vliegen, hom-

mels enz., ook: het geluid daardoor ver-

oorzaakt.

mësang; e, s v. klein roofdier, soorten

zijn : mësang : boelan ; koembang ; pënggal

;

përahoe; tënggalong; mësang moenë (B),

[moenaw (5)], geest van eene afgestorven

kraamvrouw, die als een «mësang" rond-

doolt en er op uit is kraamvrouwen te

kwellen.

mesëbah; rozenkrans.

mësëhor; alom bekend, beroemd, ver-

maard, ruchtbaar.

mësektn; arm, behoeftig,

m ë s i (B) ; ngëgrënan (5) ; I het onaan-

genaam gevoel aan de tanden, wanneer

men bijv. op ongare rijstkorrels bijt; II

padi van den bolster ontdoen door de korrels

te breken.

mësigit (B); offerhuisje, kleiner dan

de »langgar" (zie dit woord) en op 4—5
rol steenen rustende.

mësi(j)'ang; e. s. v. matten bies.

mësi(j)'at; = këdi(j)'at.

mësi(j)*oe; buskruit, salpeter.

mësoemaj; e. s. v. werwolf.

mësol; jonge opslag van den pinang-

palm.

mëtaq; smakken met den mond onder

het eten.

mëtjam; monster, soorl, model, proef.

m ë t o e ; uitkomen ; voor den dag komen

;

opkomen van hemellichamen ; opwellen uit

het hart.

mi bar (ook: mëmibar); zich dwarre-

lend door elkander bewegen zooals eene

menigte vledermuizen in een grot; in de

lucht fladderen.

raidang; loopen, gaan, op weg gaan.

midja; tafel.

m i d j a n ; grafsteen ; midjan toenggal,

naam toegekend aan de geesten van jon-

gelingen en jonge meisjes (deze personen

krijgen slechts één grafsteen en wel aan

het hoofdeinde).

migë (B), migaw (S); wolk.

mi(j)'ang; uaaldvormige vezels, zooals

aan jonge bamboe, welke eene branderige

jeukte veroorzaken.

mi(j)'ot; zie: ngi(j)'ot.

mih'ng; e s. v. boom, die oliehoudende

noten levert, welke bij de spijsbereiding

worden gebruikt; mih'ng boejong; man-

netjes » mih'ng".

iniloe = toerot.

mimang (B), ragoe (<S); niet weten

wat men moet doen; hinken op twee ge-

dachten.

mtmpi; droom; mtmpi tëlëbos (ook:

terabos këboemi) hard op droomen ; mt'mpi

tëmas, nachtmerrie; mtmpi mimpi(j)'an,

uiten van onverslaanbare woorden in den

droom; mëmtmpi(j)'an, benauwd en hardop

droomen.

min; e. s. v. gras, dat als toespijs ge-

nuttigd wordt.

mindjan (B) = dëni(j)'ë; het woord

wordt in de spreektaal niet gebezigd.

minga^r; hevig tuiten van de

ooren.

minggangan; een rond mandje of

korfje van de «boeloh bëmban" (B), (zie dit

woord) waarin tijdens het oogsten het

geoogste product wordt gedaan; minggangan
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gantong; als boven bij het oogsten op

ladangs in gebruik.

in i n g g o q (B) ; minggoq mirtng =
mëlinggoq linggoq; zie: linggoq.

mingot; scheef getrokken van den

mond.

minjaq; olie; minjaq: këbal; tangaj;

lembëlang, de oliën, waarmede de krijgers

zich hel lijf besmeerden om zich onkwets-

baar te maken; pëminjaq'an, vetblaasje

op de stuit van pluimgedierte inz. van

vechthanen.

minom; drinken; minoman, drank.

mintar; = bëdjalan, zie: djalan.

m i r a h rood ; dooier van een ei.

mi ring; hellend, schuin afloopend.

mieris; uitlekken, doorsijpelen.

mts; bijna, op het punt van; bijv.

mis 'oemban, op 't punt van te vallen.

mtsti; het moet bepaald, volstrekt.

miwang; min of meer mager; niet

gezet.

mo'anaj; aanspraakswoord, nl. waar-

mede broeder door zuster wordt aange-

sproken.

modar; gew. »mati modar" gestorven

zonder geslacht te zijn inz. van pluim-

gedierte.

moedah; gemakkelijk, licht.

moede (B), moedaw (5); jong, onrijp,

licht van kleur.

moedtm (B) = pënditë (B).

moedtq (B), moedi'aq (S); rivier op-

waarts.

moedoq (B) (ook:
J
oedoq) = kaorot.

moedjor; rechtuit; gelukkig o. a. in

het spel.

m o e g a 1 ; uit vermoeidheid zich ergens—
het komt er niet op aan waar — neer-

leggen.

mocgtl; slapen van dieren.

moe hol; scheldnaam van een varken.

moeke (B), moekaw (5); voorzijde;

di moeke (/?), [moekaw (S)] ; vóór.

moektni; de inwoners van een district

met een moskee.

moelan; zaad, zaailing.

moelë (B), moelaw (S); begin, oor-

sprong, aanleidende oorzaak ; moelë moelë

(/?), moelaw moelaw (5); aanvankelijk;

bëmoele (/?), bëmoelaw (S) = tëmbaj

tembaj ; këmoelë'an (/?) = meradje pojang,

[zie: meradje (#)].

moeit k; zich neerleggen van dieren

om te slapen.

moelong; op hoopen liggen van het

gewiede gras en onkruid op ladangs en

sawahs.

moelot; mond in alle beteekenissen

;

opening van een tascli.

moembang; zeer jong van vruchten;

de kokosnoot in haar eerste ontwikkeling.

moerabe (5), moembaw (S); e. s. v.

eetbare plant, veel overeenkomst hebbende

met de »keladi" (zie dit woord),

moe mot; bënioemot, prevelen.

moendam; groote metalen kom.

moene (B), moenaw (5); zie: »më-

sang".

m o e n g g a h ; moenggah balaj ; zich bij

een groot feest in grooten getale vereenigen

op de «balaj" (zie dit woord).

m o e n g k t r ; loochenen, verwerpen, ont-

kennen, er niet van willen weten, afvallig

worden.

moeni; zie: boeni II.

in oen ing; I overgrootvader; II moening

moentng ol mëinoeniiigan, raadsel.

m o e n g s a 1 ; zich over den grond wen-

telen van dieren; ook op den grond spar-

telen van kinderen, die hun zin niet

krijgen.

moentjong; puntig, spits, vooruitste-

kend, zooals bijv. de snuit van een varken.
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moepekat; overeenstemming, overeen-

komst, afspraak; beraadslagen.

moepor; met de opgezette veeren en

vlerken in het zand woelen om een kuiltje

te maken of met opgezette veeren zich

tegen een
J

roofvogel verdedigen van kip-

pen enz.

moerah (B) = banjaq.

moegris (B), \oegris (S); rechte streek;

kras, insnijding.

moerong (B), tjink (5); ketel om

daarin water te koken; trekpot.

moesar; wentelen van kleine kin-

deren (</).

moesë (B), moesaw (S); geheel ge-

smolten van metalen.

moest'm; seizoen, moeson ; jaargetijde

;

bepaald jaargetijde voor iets bijv. voor

vruchten.

moesoh (B), moeso'ah (5); vijand,

landsvijand.

moet ah; braken.

moetjong; oprapen van gevallen rijpe

vruchten.

moetong; geschroeid, verzengd, ge-

brand; kemoetongan = toenon.

moe(w)'at; inhouden, bevatten; ge-

laden zijn met.

moe (w) 'are (B), moe(w)'araw (S);

monding eener rivier zoowel in eene andere

rivier als in zee.

mori; zie: gitar.

IV.

na ge (B), nagaw (S); draak.

n a h = lah.

nahas (B), na'as (S) ; zie: 'a^ri.

nahong (B); benaliong, bewaken, toe-

zicht houden op iels. (Het woord wordt

in de spreektaal zelden of nooit gebruikt).

n a ' r'q (B), naVaq (S) ; stijgen, klimmen,

Daar de hoogte gaan ; opkomen, toenemen,

opgaan tot; rijzen inz. van deeg.

na'f'q (B), [naVaq (S)] toeoron, op en

af, klimmen en dalen; op en neder; ook:

stampen van een vaartuig.

na kal; stout, ondeugend, baldadig.

nam = ënam (dat meer in gebruik is).

nam bar; numero.

nambi; e. s. v. huiduitslag.

name (/?), namaw (S); naam; sënamë

(B), senaniaw (S), waarmede personen, die

denzelfden naam hebben elkander aan-

spreken.

nanah; etter; bënanah, etteren.

nanas; de ananas. Soorten zijn: nanas:

'abaug; negri; poUh (B), pott'ah (5).

nanggar; doorwaden van eene snel-

stroomende rivier.

nangkan; nangkanah (B), nangkelah

(5) ; laat het geschieden of zijn ; nang-

kannah (B), [nangkelah (5)] baq 'itoe,

laat het zoo zijn.

nangkë (B), nangkaw (S): e. s. v.

broodboom met aangenaam smakende vruch-

ten; soorten zijn: nangkë (B), [nangkaw

(S)] boeboor; poeri; nangkë kiarë (B),

nangkaw kioraw (5) ; e. s. v. boom.

nantng; e. s. v. gele wesp.

nantoe; schoonzoon, schoondochter.

na pal: e. s. v. wergel.

na pas; adem.

napoh (/?), napo'ah (S); e. s. v. klein

muskushert.

napoq [(ook: nëmpoh) (B), nëmpo'ah

(5)] ; verward raken van een hert of dwerg-

hert in een net.

napsoe; begeerte, lust.

nasi; gekookte rijst; nasi oroewas;

rijsl in een bamboegeleding gaar gekookt

;
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nasi kiroh (B), [#rëndang (S)], koude rijst

met zout en kokosmelk in een ijzeren pot

geroost.

n aw ;
(gew. : batang naw) ; de arenpalm

;

soorten zijn: naw: bining; kapo^r; ren-

dingan; naw hagre'an (B), gezegd van een

arenpalm, die voor 't eerst wordt getapt.

na(w)'on; afgevallen vruchten van de

• këmih'ng" (zie dit woord), die reeds ge-

ruimen tijd op den grond liggen.

nebal; I verandering van gelaatskleur

bij toorn, drift; II aanvullen, aandik-

ken (/).

nebt'ngan; verkeerd verstaan (?).

nedas; een knetterend geluid maken.

negal = djerang.

nëgë (B) = o/radoe.

nëgëri; stad, hoofdstad, land, gewest,

staat; nëgëri ntng; een streek waar rust

en welvaart heersenen.

neki; een weinig het hoofd voorover

buigen.

nëlajang (B) = 'akoe; (het woord

komt alleen in »rëdjongV (zie dit woord),

voor).

nëlisi'q (B), nëlist'aq (5); netten van

de vederen zooals de vogels gewoon zijn

met ze door den bek te halen.

nëm; = nam.

n ë m p o h (B); zie : napoq (B)

nënaj; e. s. v. leguaan.

nënang (/?), dënang (5) ; bëneriang (B),

bëdënang (5) ; zwemmen.

nënangop (B), noengap-noengap (S);

open en dicht gaan; nijpen.

nëngajogrr (B); sukkelend («/).

nënggëri; = nëgëri.

nëngkabang; huppelen, springen van

een dier.

nëngkoedë (B), nëngkoedaw (5);

[ook: nangkoedawen nëngkëdah], kapitein,

gezaghebber van een schip.

nengkoelong; zie: tidoq (B).

nënoeroq {B), nënoero'aq (S); iets

doen waarvan men geen verstand heeften

't dan slecht afbrengen; bijv. een taal

spreken, welke men niet machtig is; enz.

nërakë (2?), nerakaw (S); [ook:nërë-

kaw (£)] ; de hel.

n era nap; I in menigte storten van

tranen ; II (B), regen van vonken, («/).

nëranaw; in menigte neervallen van

bladeren, bloemen.

nerëtaq; ratelend van den donder.

n erin ing = gëmêrintng.

n g a b o n g ;
gezegd van eene rivier, die

een weinig ge»bandjtr'"d heeft.

ngajaw; mëngajaw, het maken van

»doedol" (zie dit woord)
; pëngajaw, houten

of bamboezen (pol)lepel, om het beslag van

de «doedol" om te roeren.

ngalngal [B)\ nog niet murw. (J).

ngalor; zweetdruppels op dé borst.

ngan; I — dëngan; ngan sëbënagrnjc

(B), [ngan sëbëna#rnjaw of: ngan sëbe-

na^r'ö (S)] ; in, naar waarheid, in werke-

lijkheid, eigenlijk; ngan sëpatotnjë (B),

ngan sëpalolnjaw (S), naar behooren

;

II, en.

ngandjaq; (më)'ngngandjaq, op en

neer buigen bijv. het einde van eene

zwiepende roede in stroomend water.

ngandjoe; ngandjoe ngandjoe, recht

uitgestrekt van den arm, geveld van een

lans.

ngangë (B), ngangaw (S); open van

den mond; bëngangë (B), bëngangaw (S),

met open mond bijv. staan te kijken.

nganggaj (/); iemand in zijne woning

den mantel uitvegen.

nganggoe = pakaj ; pënganggoe =
pakaj'an.

n ga' os; klanknabootsend woord voor

het geluid van uitstroomend water.
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ngarap (ook: ngagrap); 1 zie: 'agri;

II roekeloos, overmoedig, (ƒ).

n ga sar; het ronddolen op aarde van

goden in menschelijke gedaante.

n g a w i" h (B), ngawaj (S) ; sepëngawthan

(B), sëpeugawaj'an (5); een lengtemaat;

sepengawihan (B), [sëpengawajan (S)] pe-

dang; afstand van de punt van een «pedang"

(zie dit woord), tot aan den voel langs eene

rechte lijn gemeten, na de «pedang" om-

hoog te hebben gestoken; sëpengawthan (1?),

[sëpengawajan (S)]\ pisaw; koedjor; enz.

n gehang; een' stervende hard toe-

roepen om hem iets begrijpelijk te maken (<ƒ).

n gebaar; ontluiken, opengaau, zich

openen.

ngëdos; I gekreukeld, gerimpeld; II

eene ceremonie voor het uittrekken tot

den strijd.

ngëlamboe; gezegd van water, dat

goed kokend is.

n gel as; minder worden van een ge-

zwel; geschrompeld; geslonken van vleesch

door het koken.

ngemaj; stijven van het garen met

stijfsel, vóórdat het bij het weven wordt

gebezigd.

ngëngoeje (B), ngengoejaw (S) verbon-

den met djëmë (B), djëmaw (S) ; gew. djemë

ngëngoeje (B), djëmaw ngengoejaw (5),

gezegd van iemand, die alles nadoet en

napraat op een zotte zenuwachtige manier.

ngeni(j)'an (grwd.: ni(j/an) (?) =
benagr.

n g ë r i n j o p ; ingevallen van de wangen

door het uitvallen van tanden of kiezen.

ngërintom; zie: tidoq.

ngëroekot; kramp in de leden.

ngëroe(w)'tt; ngëngëroewrt (mengeroe-

wit); op en neer wippen van teen of vinger.

ngëroh (B), ngëro'ah (S) ; spinnen van

eene kat.

ngëtah; gew. ngëngëtah (B), gëgëtah

(5); nog niet geheel gaar van rijst,

lëmang enz.

n g ë t j i n g ;
(grwd. : tjt'ng ?) werpen van

het muntstuk bij het dobbelspel »dja'*h (B)'*

(zie dit woord) ; klanknabootsend woord voor

het geluid van het vallen van geldstukken.

ngëtjip; ngëtjtp ngetjtp, klanknaboot-

send woord voor het geluid bij het smak-

ken.

ngidam: pëngidaman, lust, begeerle
;

belustheid, met lusten zijn inz. van zwan-

gere vrouwen.

ngigoq (B), ngigo'aq (5); loopen als

een eend of gans.

n g i k a q ; wijd openstaan van de beenen ;

wijdbeens.

ngiloe; stroef, wreed van de tanden

zooals na het gebruik van iets wrangs of

iets zuurs.

ngimpor; zie doedoq; pengimporan;

zitplaats («/).

ngingat (B), (ë)'ndjingot (S); open,

gapend van een wond.

ngingtlan; gezegd van een kind, dat

drenst, dat zijne ouders telkens lastig valt

met het een of ander.

nginttr; het hof maken inz. van een

haan aan een kip.

ngipat; mëngipalngipat, kwispel-

staarten.

ngi(j)'ot; [volgens /: mi(j)'ot], snij-

dingen in den buik; ngi(j)'otsopaq, krampen.

ngirap; inboeten.

ngigfri; I »pantangan" (zie dit woord),

voor zwangere vrouwen om gedurende

eenigen lijd vóór de bevalling zwaar werk

te verrichten; II gezegd van iemand die

bij gemeenschappelijken arbeid het zware

werk aan de medearbeiders overlaat.

ngirot; krom van den onderarm (/).

n g o' a q ; bulken, loeien van groot hoornvee.
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ngoekoek (/?); ngëngoekoek = më-

ngakaq ; zie: kakaq.

ngoekos (B); afgeleefd (ƒ).

ngoembong; ijdel, grootsprakig.

ngoeni; mëngoeni, uitzaaien van padi

op het kweekbed.

ng oesigr = iniloe.

ngoe(w/ah'k (B) = balt'k.

ngoe(w)'am; gapen.

ngondol; tegen iets aanloopen met den

kop naar den grond gekeerd zooals groot

hoornvee.

nibong; e. s. v. palm, welks stam ge-

bruikt wordt om er harde latten van te

splijten.

ni(j)'an; dient om den superlatief uit

te drukken; zeer, bovenmate, al te zeer.

ni(j)'aj (B); waarmede de vrouw van

een kamponghoofd in de »Besemah-Oeloe

Manaq" (Pasoemah-Oeloe Manna) wordt

aangesproken.

nik ah; het trouwen voor den priester.

ni(j)'at; voornemen, plan; meer in

gebruik is »sangi" (zie dit woord).

ni(})' o gr; de kokospalm; soorten zijn :

n\(])'ogr: boelan; (ë)'nta</ri; gading ;*idjang;

këndelam; koening; koentjang; poejoh (B),

poejo'ah (S); salaq; selasi'ah (S) ; ni(j)'o#r

kelape (2?), [këlapaw (S)], kokosnoot waar-

van de bast zwart is door overrijpheid;

m())'ogr matah, geraspte kokosnoot.

nikal = gandë (B).

nikiq (B); loopen op de teenen.

nilaw; e. s. v. hout.

ning; rustig van een land, landstreek,

waar orde, rust en veiligheid heerschen.

ningkah; dan, bij den compératiel

der Bijv. nw.

ningkan = ningkah.

n in ing (B) = nin»q (B).

niniq (#), nim'aq (S)', grootmoeder

van vaders zijde.

nipah; de water- of moeraspalm.

nipts; dun van platte, souple voor-

werpen; ook: plat, ondiep van borden,

schalen en derg.

n iq (B), m'aq (S) ;
grootvader, groot-

moeder; nj'q (B), hoetan ; = sëtoe(w)'ë (B).

aigris; zeven; penionsan ui'ogr: zeef

van bamboe voor kokosmelk.

nigroe; wan [gevlochten van de »boeloh

bëmban"; (zie die woorden)].

nistl; aan iels knagen als een rol.

n is ogr\ nisogr semelang, een tros kokos-

noten, waarvan de helft rijp, de andere

helft onrijp is.

njalaq; (mcnjalaq), blaffen, aanslaan

van honden.

njalë (/?); njalaw (5); bënjale (/?),

benjalaw njalaw (S), [ook : bënjënjale (B),

bënjënjalaw (5)], flikkeren.

njambo</r; 't uitproesten van het

lachen, (/).

njamoq (B), njamo'aq (5); muskiet,

mug.

njantaq; licht, helder van het weder

en den hemel; duidelijk, zichtbaar.

nja#rt'ng; helder, duidelijk van de

stem.

nja#roe; dreunen, met hevige vlagen

aankomen van wind en vuur.

njatë (B), njalaw (5); blijkbaar, dui-

delijk, openbaar gebleken, waar; blijken.

njavvë (B), njawaw (5); ziel, leven;

njawe (B), [njawaw (5)] mëripal ; titzpan

;

warani; de zielen van den mensch. Enkele

godgeleerden uit de Bësëmah-Oeloe-Manaq

(Pasoemah-Oeloe Manna) kennnen nog de

volgende zielen aan den mensch loe : njawë:

djasmëni ; 'oerlapi ; 'oerni , përoman nikënjë

'allah ; sanibati ; njënjawëka(n) (B), një-

njawawka(n) (S), stuiptrekken van een

stervende; sënjawe (B), sënjawaw (S),

zucht.
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11 je (B), I njaw (of: ó) (5), betrek,

voornaamwoord; die, dal, welke, hetwelk,

degene, hetgeen ; njelah (ö), njawlah (5),

als bevestigend antwoord op eene vraag:

dat is 't, die is 't, zoo is 't; ook in het

midden van een volzin gebruikt in de

plaats van »ntangke (B), mangkaw (S)

një (B), [njaw (5)] pëngabtsan, de laatste

njemanë (B), di(j)'aw manaw (S), al wal

një këdoe(w)'ë (5), [njaw këdoe(w)'aw (5)],

de tweede ; një këligë (B), [njaw këtigaw

(S)], de derde enz.; II »njaw" of »ö" (5);

bezittelijk voornaamwoord van den derden

persoon; (*).

njëbot; e. s. v. verzwering inz. aan de

zool, waarbij die openspringt.

nj ego t; licht geraakt inz. van kleine

kinderen.

njemaq; het opkomen van den bandjir;

ook volgens (/) bel op- en neerkomen van

de golven bij de branding.

njembol; uit eene holte te voorschijn

komen zooals de oogen uit hunne kassen;

wild vleesch uit eene wond; een worm

uit een vrucht.

njëmpëloe = njagoe.

njenjanap; leuteren, doorpraten zonder

op zijne woorden te letten.

njenjaq; vast, diep van den slaap.

(') Het aanhechtsel »ö" wordt naar men ons

mededeelt niet aangetroffen in het S van de »An-

dëlas" en de afdeeling •Sëloema", (Residentie Beng-

koelen).

njëo/raj; I het even te voorschijn

komen van de zon boven den hoogsten

top van het gebergte; II het opkomen

van geplante rietsuiker (J).

njerëngaq; plat en breed gedrukl.

njëridam; eenigszins bedwelmd, be-

vangen.

njëroedjoh (B); misselijk van zwan-

gere vrouwen.

njidom; bij een of ander leest zich

pol sierlijk uitdosschen, als nar spelen en

grappen maken.

njiloe; stroef, wreed van de tanden

zooals na het gebruik van iets wrangs.

nji^rap; bijna; bijv. njijjrap koentng,

bijna geel van bladeren.

njoeo/rom; I voortdurende ziekte waar-

mede de man behept kan zijn tijdens de

zwangerschap van zijn vrouw, welke men

aan den kwaden invloed der geesten toe-

schrijft; II het trekken door het water

van aren bladeren bij de vischvangst om

de visschen in de fuik te drijven, (</)

;

(grwd. » soegrom" ?).

noesok; een nieuwe »doeson" of »pa-

garan" aanleggen, (zie die woorden).

noesot; afnemen, verminderen bijv. van

rijkdom ; vermageren.

n o n a h ;
jongejuffrouw ; ongehuwde doch-

ter inz. van Europeanen.

nong; klanknabootsend woord voor een

galmend geluid zooals van eene groote klok.

nor; het menschelijk «embrijo".

O.

'o b a h ; ngobah [ook : bëo/r'obah of bo- 'obat bingong ; vruchtbaar makend middel

;

bah (S)], anders worden, veranderen, anders
j

ngobat met geneesmiddelen behandelen;

maken, wijzigen, verkeeren, verschieten.

'oban; grijs van bet haar.

'obat; geneesmiddel; bijmengsel om

iets te veroorzaken; 'obat bëdd, buskruit;

ngobati, iemand van geneesmiddelen voor-

zien; pëo/robatan (B), gandt't (S); amulet,

door moeders als een soort van kroon op

het hoofd gedragen dan wel aan den arm
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om de zuigelingen tegen booze geesten Ie

bewaren.

'oebaj; bladeren van den kokos- of

areupalm aan een slok of idjoektouw ge-

bonden, welke men bij het »ngoebaj" e. s. v.

vischvangst bezigt, om den visch naar de

fuiken te drijven.

'oebal; 'oebal 'oebal (B), djaltr (S);

e. s. v. gebak.

'oebaq; ngoebaq, iets in het water

zoeken.

'oebao;r; e. s. v. boom met welks bast

netten en zeilen bruin worden gekleurd;

soorten zijn: 'oebaor: padi; poelot; sëgraj.

'o e b e (B), 'oebaw (5) ; I dom, onnoozel,

onwetend; II 'oebe goeie (B), 'oebaw goelaw

(S) ; e. s. v. kom vervaardigd van bamhoe

of van de taaie bladscheede van den pinang

om daarin suikerstroop te bewaren; III,

'oebe 'oebao/r (B), 'oebaw 'oebaor (S) ; eene

houtsoort bij moerassen groeiende.

'oebi; algemeene benaming voor meel-

achtige knollen ; soorten zijn : 'oebi : 'abang;

bësilë këmboedjë (B), bësilaw këmboedjaw

(5); bësilë (B), [bësilaw (S)] këpar; bësilë

pott'h (B), bësilaw pott'ah (5); bësilë (#),

[bësilaw (S)] ringgï't; bësilaw tjam'ah (S)

dja#rt; kajoe 'abang; kajoe 'itam; kajoe

kapoor , kajoe mënloq (mënlok) ; kajoe sin-

gawpoeraw (S); këmalong ; 'oelaor ; sëlast'h

(B), sëlast'ah (S); ta'on (S); tëlapaq

badaq.

'oedang; I garnaal. Soorten zijn: 'oedang

batoe ; bënoewang ; bekras ; galah ; gantong

;

kandji; karang; këtapang; lëboq (B), lë-

bo'aq (5); 'oeloe; satang; sëtëorë (B),

sëtëoraw (S); tjëlëngë (B), tjëlëngaw (5);

II 'oedang 'oedang; begonia; soorten zijn:

'oedang 'oedang: kajoe; këtam; lëboq (i?),

lëbo'aq (S).

'o e dar ë (B), 'oedaraw (S); luchtruim,

de lucht, de atmospheer.

'oede (B), 'oedaw (S) [ook : soedaw (S)] :

afgedaan, klaar, ten einde, bereids, reeds,

geheel; uit is het; laat blijven; ook ge-

bruikt tot vorming van den volkomen ver-

leden tijd.

'oedim = 'oedë (B); pëngoedim, de

laatste faeces, welke men bij ontlasting

kwijtraakt.

'oedtq (B) = 'oeloe.

'oedjan; regen; 'oedjan rinttq (B),

[rinti'aq (S)], motregen.

'oedji; I ngoedji, toetsen; batoe 'oedji'an,

toetssteen ; II = kale (B) ; III als stop-

woord gebezigd.

'oedjong; uiteinde, uiterste punt;

'oedjong boeloe, zie: »padan".

'oedjot = sangi.

'oedot; ngoedot, rooken inz. van tabak;

pëngoedot, stroocigaret.

'oegaq =gëraq; ngoegaqka(n), iemand

wekken.

'oegon; krioelen, wemelen («/); in de

spreektaal zelden gebezigd.

'oejon; boe(w)'oejon, voortstuwen, zich

golvend voortbewegen, stroomen van een

menigte menschen enz.

'oektr; ngoektr, snijden van figuren

inz. in hout.

'oektran; snijwerk.

'oekouian (S) = hoekoman.

'oekor; ngoekor, met de lengtemaat

meten; 'oekoran, maat.

'oelah; manier van doen, kuren, kun-

sten, fratsen.

'oelam; rauwe plantaardige toespijs bij

de rijst

'o e 1 a n g ; 1 'oelangka(n) katë (B), [kataw

(S)], kaba, zeg 't maar weer eens, herhaal

wat ge gezegd hebt; bë'oelang 'oelang (2?),

boelang 'oelang (S), bij herhaling (ook

:

ngoelang 'oelang) ; II 'oelang pëpat, kuieren

;

UI bëoroelang = mëndjalang.
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'oelaq; stil, kalm, bedaard van water.

'oelao/r; slang; soorten zijn: 'oelaor:

'ajiq (B), 'aji'aq (S); baloe likagr; bëkataq;

betandoq (B), betando'aq (S) ; bidaj ; boe-

roq'an tikaor (B): gadong majang; girang;

kelindan; li(j)'ah (S); lidi; mati ikoq (B),

['iko'aq (5)]; moegre (B), moeo/raw (5);

'oesi'q (B) ; pa koe ; pëdak ; pidjü ; poengkot

;

poenti
; gral ; sawë (B), sawaw (S) ; lahon

;

tandjong këh'ng; tëdong berëüh (B), bërë-

tt'ah (5); lëdong këli; tëdong kegroehol;

tedong koengkot ; tëdong mate (B), [mataw

(S)] 'ao/ri; tëdong mërampaw'an; tëdong

mërapi; tëdong sapi ; ti(j)'ong; li(jyong

pahat; tjintë (/?), tjintaw (5).

'oelat; worm, rups, insect. Soorten

zijn: 'oelat: 'akaor; batoe; betandoq (B),

betando'aq (S); boekoe; boelong; djëngkal;

(ë)'mbataox; (ë)'ntadoe; gading; gëngkal

(B); goelong; 'ibos; këndakap; koening;

laja^r; ni(j)'oo/r; padi
;
poe(w)'a<?r; ranttng;

sëte^rë (B), sëtëo/raw (S) ; 'oelatan ; worm-

stekig; vol maden van spijzen.

'oeloe; voorste, begin, bovenland, oor-

sprong eener rivier ; 'oeloe 'ati ; maagstreek,

maagholte; 'oeloe balang, legerhoofd, voor-

vechter; 'oeloe 'ilio/r, boven- en beneden-

loop; 'oeloe toelong; bron.

'oei on g = 'itam.

'oelogr; ngoeloo/r, vieren, aflaten van

een touw enz.

'oeraang; I zie: 'anaq; II e. s. v.

kleine zoutwaterkrabbe.

'oemat; I zie; »'anaq"; II 'oemat bakë

Aagre (B), 'oemat këdaoraw (S), mand

van rotlan of van «boeloh bëmban" (B),

(zie »boeloh") om daarin padi te bewaren.

'oembaj; franje, losneerhangend ver-

siersel; 'oembaj 'oembaj, franjes van

jonge klapperbladeren o. a. aan eere-

poorten.

'oemban; vallen, neerkomen; afvallen

zooals vruchten en bladeren door den wind;

ondergaan van hemellichamen.

'oembaq = 'ombaq.

'o e m b i ; dat deel, waarmede iets ergens

aan of in vastzit; hoofd of penwortel

;

bol of knol van gewassen ; 'oembi : gëornian

(of si(j)ong), wortel van eene kies; gigi,

wortel van een tand.

'oembol; 'oembol 'oembol, vlaggetje;

ook de vlaggetjes geplaatst op het graf

van jongelingen of jonge meisjes aan hoofd

en voeten einde.

'o e m b o q (B), 'oembo'aq (S) ; gezegd van

de borsten van eene vrouw, die reeds

gebaard heeft.

'o e m b o t ;
palmiet ; het hart uit de kroon

der palmen of van de »'oewi manaw", (zie

'oewi) ; 'oembot: ba'is ; naw; nibong; ni'oo;r;

pinang; sëndawa#r.

'oemë (B), 'oemaw (S); bouwland;

'oemë (B). ['oemaw (S)] : daorat, ladang

;

sawah, sawah ; lipm (B), lipi'ah (S), ladang

op vlakke gronden aangelegd; orënah, ladang

op licht golvend terrein aangelegd; tan-

djongan, ladang aangelegd langs uitstekende

landpunten in rivieren.

'o e m p a n ; aas, lokaas, loksptjs ;
(ook

de pijl van het blaasroer); ngoempan,

daarmede lokken.

'o e m pot = sambong.

'oenaq; I omgebogen haakvormige

doorn; II fuikje van rotanstengels.

'oendang; I ngoendang = bataq; II

'oendang 'oendang ; wetten, verordeningen,

voorschriften.

'o e n d a q ; vermengd, dooreen, ondereen-

gemengd; 'oendaq goelaj, specerijen, krui-

derijen.

'o e n d j a r (ook : 'oendjaor) ; de vertikale

houten of bamboezen staken of palen van eene

omheining; II 'oendjar 'oendjar = 'asong.

'o e n d j i ; e. s. v. poe(w)'aor.
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'oendjoek; 'oendjoek 'oendjoek, de in

den bodem der rivier gestoken bamboezen

palen met aangepuut ondereinde waaraan

het stelnet »kërakat" is bevestigd.

'oen dj on; ngoendjon, met geweld aan

iets rukken bijv. aan iemands arm, aan

een zwaar touw enz.

'oendjoq (B), 'oendjo'aq (S); ngoendjoq

(B), ngoendjo'aq (S), overreiken, aangeven,

aanreiken, overhandigen.

'oen dj ogr; uilgestrekt, niet gebogen

van een been.

'o e n d o r ; achterwaarts gaan, retireeren,

terugtrekken, afdeinzen, wijken, zich ver-

wijderen, van iets afgaan bijv. van een

voornemen.

'oenggoj (/?) = gelat.

'oenggon; een houlvuur, een smeul-

hout om het vuur aan te houden ; 'oeng-

gonan, smeulhout of blok; përoenggonan,

familie, gezin.

'oen g kar; overhoop, uit iets halen of

lichten, overhoop halen.

'oengkoq (B); zie: maq.

'oengoe; paars, bruinrood.

'oeni; zaailingen voor sawah-padi;

ngoeni (ook : nepiq (B), [nëpt'aq (S)] 'oeni),

uitzaaien van zaadpadi.

'oenjol = bëbal.

'oenjot; rekken inz. van touw enz.;

aan iets rekbaars trekken.

'oen os; vezelstof, die aan de idjoek zit

en gebezigd wordt als hengeltuig en tot

het strikken van vogels.

'oentaj; ngoentaj, los nederhangen,

beieren, bengelen.

'o e n t a 1 ; I pil, balletje van eenige weeke

zelfstandigheid; II ngoental, wegwerpen,

weggooien; wegsmijten.

'oen te (B), 'oentaw (S); kameel.

'oenti'aq (5) = boetoh (B).

'o enting; een kleine bos nipabladeren.

'oentjang; 1 reiszak, reistasch, néces-

saire; II 'oentjang 'antjtl (?).

'oentjtr (B), kipi (5); haarvlokje aan

weerszijden van het hoofd.

'oen t j o e 'oentjong (B), 'oetjong, 'oetjong

(5) ; e. s. v. gebak.

'oentjoj; tabakspij p van Chineesch

maaksel.

'oen tong; voordeel, geluk, lot, fortuin,

winst, baat.

'oen tot; waterzuchtige zwelling van

het onderbeen.

'oepah (ook: 'oepahan), loon voor dien-

sten, werkloon, geld, waarvoor men iemand

huurt om iets te doen; 'oepab : bedrading;

beljoetjong; zie: koele (B); ngoepah, iemand

huren om iets te doen.

'oepam
;

polijstsel.

'oepas; oppasser (inlandsch bediende

bij de verschillende takken van bestuur).

'oepat; ngoepat, kwaadspreken, achter-

klappen, iemands goeden naam benadeelen.

'oepaw = roepaw.

'oepi'h (B), 'oepi'ah (5); de taaie blad-

scheede van de pinang en niboengpalmen.

'o e p o n g = këpong.

'o e pok; ngoepok, vleien, bepraten.

'oeraj; los, ontbonden, losgewikkeld,

uit elkander, open, geslaakt, van iets dat

gebonden, geknoopt of gevlochten was;

slap neerhangen van de borsten van eene

vrouw (J); 'oeraj goembaq, los en verward

van de haren.

'oerak; betelnootstamper.

'oeo;ras; ngoeras, smeren, bestrijken

met iets.

'oer at (ook: 'oeo/rat); vezel, draad van

hout of vleesch; zenuw, spier, pees, ader;

'oerat bëgringot, slagader, polsader (/);

'oerat kambas, gezwollen aderen van de

vrouw bij zwangerschap; volgens (J):

teeken van ongelukkige zwangerschap waar
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de moeder bij sterven zal ; 'oerat kambtng,

acbillespees.

'ocri; bloedstremsel, dat na de nage-

boorte volgt; "oeri: batoe; djantong; djan-

tong boelat; 'idop; këritaw; lang; sëbe-

nagran.

'oertng; gleuf, spleet.

'oer&p (B) — 'idop.

'oeritë (B) = tjerite (B).

'oeroe; zie: maq.

'oegron; (S) — loegron, docb alleen

voorkomende in de uitdrukking » 'oegron

tëmoegron" = toegron temoeoron.

'oerop; ngoerop, in ruil nemen, wis-

selen, inwisselen van muntstukken; 'oerop

njawe (B), [njawaw (5)]; zie: koele (B).

'oerot; ngoerot, met de handen druk-

kend of knijpend een lichaamsdeel wrijven.

'oesah (S); noodig, noodzakelijk zijn.

'oesaj; lekker van smaak, gevoel (?).

'oesang; droog, dor van graan, tabak

enz.; padi 'oesang, oogst van een vorig

jaar of hoogstens van twee jaren oud.

'oesigr; = kedjagr.

'oesong; ngoesong, met zijn beiden

of meerderen op de schouders dragen bijv.

een draagkoets, lijkbaar enz., ngoesongan,

lijkbaar; 'oesongan, een pikoelan.

'oesoran; 'oesoran pëtë (B), = par-

djandji'an ; (in de spreektaal niet gebruikt).

'oetan; bosch, wildernis; wild; 'oetan:

moede (B), moedaw (S), ladang, die na

o jaren braak te hebben gelegen met

kreupelhout en jong bosch bedekt is;

toe(w)ë (/?), [toe(w)'aw (5)] ; een ladang

die + 10 jaren braak heeft gelegen en

reeds met oud bosch is bedekt; 'oetan

bëtoe(w)'an (B), [bëmpoe (S)] ; ladang, die

op maagdelijk woud aangelegd slechts één

jaar met padi beplant en daarna braak

gelaten wordt; (de eerste ontginner kan

nog immer daarop zijne ontginningsrechten

doen gelden), vgl.de woorden: »toe(w)'aV'

en »(ë)'mpoe".

'oetang; schuld, geldschuld, op zich

genomen verplichting; bëgroetang; schuld

hebben, schuldig zijn ; ngoetangi; op crediet

geven of verkoopen; pi'oetang; schuldvor-

dering, inschuld; 'oetang pi'oetang; schuld

en inschuld; 'oetang (ë)'ntantah, de «han-

gen" (zie dit woord), oudtijds bij kinder-

moord opgelegd.

'oetas; overtreksel uit twee of meer

zilveren banden beslaande; de houder der

scheede van een wapen hetzij van zilver,

hetzij van rottan, hetzij van ijzer, (/).

'oett'p; kleine zeeschildpad.

'oetjap; opzeggen, uitspreken.

'oetjol; ngoetjol, loslaten vandevecht-

hanen op een hanenvechtbaan ;
(het aantal

keeren dat men hanen laat vechten in

eene vechtbaan wordt aangeduid door het

woord »'oetjor als: së'oetjol (B), soe(w)-

'oetjol (S); doe(w)'ë (B), [doe(w)'aw (S)]

"oetjol, enz.

'o e wang = wang.

'oewap; I damp, wasem, stoom, uit-

waseming; II ngoewap, geeuwen, gapen.

'oewaq = waq.

'oewaw; het 6 e jaar van de achtjarige

tijdrekening.

'oewi; rottingriet; rottan. Soorten zijn:

'oewi: balam; bëlah kindjagr; bingkaj

nigroe; dahanan (/?), da'anan (S); djegrrë-

nang; gambï'gr; 'ilam mati; kantjtl; kesogr;

koegraw (S) ; lanang; landaq; manaw;

'oedang; pakoe; pëlëdas; sabot; sege (B),

sëgaw (iS) : sëmamboe ; semot ; sesagr

;

sëgrinnt {B), segrinit (S); tigaw djoegroe

(S); liq manjaq (B); toenggal.

'oloq; 'oloq 'oloq (B), spot, voor de

gekhouderij.

'ombaq; golf, deining.

'om bar; gapend van eene wond, («/).



MIDDEN MALEISCHE WOORDENLIJST. 111

'omong; 'omong 'omong (ngomong

'ornong), keuvelen, praten; 'omongan banjaq,

veel praats hebben.

'onggol; I 'onggol 'onggol = 'oenjol;

II 'onggol 'onggol kate (#), iemand met

vragen lastig vallen.

'oorang ; persoon, individu, man, mensch

;

so</rang, alleen, iedereen, de een of ander,

een iegelijk; sëso^rang, ieder mensch,

iedereen; soo;rangan, een iegelijk, ieder in

het bijzonder; 'oorang: bëtandang ; de

vrouw, die een andermanskind gedurende

de drie eerste dagen na de geboorte zoogt;

min
;

(e)'ndap, naam aan een varken toe-

gekend ; 'iloq (B), 'ilo'aq (S), vrij, in tegen-

stelling van »boedaq" (slaaf); kambangan,

de menigte, de verzamelde menigte; ngerti;

(5) = pëndite (B); noenggoej, pandeling;

toe(w)'ë (B), toe(w)'aw (S); de oudsten

van een doeson.

'o rong; (een negatie) het afspringen ; het

niet gebeuren ; van daar : (ë)'ndüj (/?), [(e)'n-

dï'aq (S)] ta'oe 'orong, het moet gebeuren.

'otaq; de hersenen; merg.

padam; uitgebluscht van licht, vuur;

(ook: ondergaan van hemellichamen; ma-

damka(n) (ook: madam'i), uildooven, blus-

schen; uitblusschen ; pëmadam, blusch-

middel.

pa dan; I passend, evenredig, partuur,

wederga ; II wijzen van het aanbinden van

kunstsporen als: padan mantjong samë (B),

[samaw (S)] ; de hanen zijn op het oog

gelijk van kracht; de kunstspoor wordt

de hanen aan een der pooten (bijna uit-

sluitend aan den linkerpoot aangebonden);

padan mantjong bawa djangkir; padan

mantjong paq tako (paq tako, naam van den

persoon, die deze wijze van het aanbinden van

de kunstspoor het eerst in practijk bracht)

of padan mantjong betoekop; padan mant-

jong loe(w)'ar; padan bëboeh'ng; padan

bërtjaq loe(w)'ar [of padan betinggtq

loe(w)'ar (B)] • padan bërtjaq dalam
;
padan

'aniïl; padan setëngah batangkaki; padan

tjipaj sëboewah
; padan toendjoq (B), toen-

djo'aq (S) ; padan 'oedjong tandjong
;
padan

'indt'q këlingkt'ng (B) ; waarbij de kunst-

spoor bij den kleinsten of op het oog

minder sterken haan wordt aangebonden

op de wijze «padan mantjong samë {B)'\

terwijl die bij den grootslen of op het

oog sterkeren haan wordt aangebonden

respectievelijk: tusschen den kleinen en

binnenteen ; aan den kleinen teen ; tusschen

hanenspoor en den kleinen teen aan den

buitenkant van den linker poot; aan bui-

tenkant van den linker poot ter hoogte

van de hanenspoor; aan den buitenkant

van den linkerpoot vlak boven de hanen-

spoor; aan den binnenkant van den lin-

kerpoot vlak boven de banesponr; aan den

buitenkant van den linker poot bij den

teen; aan den buitenkant van den linker-

poot op circa de helft van den afstand

tusschen middenteen tot het gedeelte van

den poot, waar de vederen beginnen ('oe-

djong boeloe) ; aan een der teenen aan den

buitenkant van den linkerpoot; tusschen

middelste teen en een der andere teenen

;

aan het uiteinde van den middelslen teen

van den linkerpoot; aan den binnenkant

van den linkerpoot op circa een pinks-

lengte afstand van de »'oedjong boeloe";

padan mantjong gadjoq (B), padan mantjong

gadjo'aq (5). waarbij elk der hanen een

»tadji gadjoq (/?), (zie dit woord), wordt

aangebonden, dan wel den kleinsten of
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op het oog minder sterken haan een

• tadji gadjoq (/?)", den anderen een

»tadji bëringkong" (zie die woorden),

op de wijze » padan mantjong samë

(B)"; padan tadjoq doe(w)ë (B), [tadjo'aq

doe(w)'aw (5)], waarbij den kleinsten

of op het oog minder sterken haan aan

eiken poot een knnstspoor wordt aange-

bonden.

padan g; I open vlakte veld, weide;

pëpadangan, (ook : sepadangan), eene kudde

II padang peri(j)'asan = borth minjaq [B)

III padang soemoran, rood ;
(in de spreek-

taal niet gebezigd).

pa dar (B); I = lemaq pë#rasi(j)'an

;

II als het eten nog niet goed gaar is zegt

men : padarka(n) koedaj, wacht nog wat,

laat het nog wat koken, (J).

pa dat; madat, met geweld in iets

duwen, stoppen, stuwen.

pa de (B), padaw (S); aan, naar, bij,

op, voor, jegens, tol.

padi; de rijstplant, rijst in den halm;

onontbolsterde zaadkorrel in het algemeen.

Voornaamste soorten van padi (rijstplant)

zijn: padi besaq: 'abang; 'agaj ; beringtn

boentaq; djemhot (S); kelingi (5); kih'ng

majang; më<jron; rëkam (S); o/rëmas (5)

greniq (#), grëin'aq (S) ; sa't'r pintal (S)

sa'tr potfah (S) ; tingkih (B), tingki'ah (5)

padi bëram (zwartkorrelig) : 'ajtq këgroh

(B); djanggot; kë#ras; 'itam; padi poelot,

kleefrijst; soorten zijn : padi poelot: 'abang;

bëtong; bësi; gading; goelë (B), goelaw

(S); kapor; mëdoe; m(j)'ogr;

Namen der tijdperken van groei en bloei

zijn

:

a. voor de sawahrijst:

bëloelos (ook: bebaloj); ngidjang (B);

pangkë bëgranaq (B), përendangan be-

</ranaq (S); 'oedë bë</ranaq (B), 'oedaw

bë^ranaq (S); ngipat pëlëpah;

b. voor de ladangrijst:

me^rebong ; (më)'ndjëdja<jrom ; më-

rambaj pipil; doe(w)'ë (/?), [doe(w)*aw

(S) da'on; niptb (B), [nipt'ah (5)]

batang;

Daarna voor beide: 'anaq 'apit; nanq

(B), [uari'aq (<S)] roe(w)'as ; koedong sëni;

koedong baj; koedong rëpat ; ngëloe(w)'ao/r

sëtangkaj doe(w)ë (B), [doe(w)'aw (S)] ;

pëpanahan ; toempa(h) lalang (B), tjampoo/r

da'on (S); noempah (2?), ngampao/r (5);

tëlajap (B), melajap [ook: pëgat këloe(w)'a<7r]

(S); (më)'ndapogr {B), dëdapo<?ran fS);

njamar padang (2?), masaq bëtangkaj (5);

9rate koenmg (B), këmambas masaq (S);

masaq; padi 'oesang; zie: 'oesang; padi

bëbari(j)'an, padi, die reeds langer dan

twee jaren in de rijstschuur is opgeschuurd;

padi ni'(j)'o</r, pluim van den kokospalm

;

padi pinang; = malaj.

padjam (i?), pëdjap (S) = padam.

padjaq; pacht, belasting.

padjar; aanbreken van den dageraad;

morgenschemering.

p a d j o e (B) = padjoh (1?) ; pëpadjoe'an,

iemand, die alles lust, van alles lust, wat

hem wordt voorgezet.

padjoh (B), padjo'ah (S); gulzig eten,

vreten ; di padjoh (2?) : sëtoe(w)'ë; boewajë;

'o#rang di la'ot (B) ; di padjo'ah (5)

:

sëtoe(w)'aw; boewajaw; 'ograng di la'ot

(5), verwenschingen overeenkomende met

ons »stik", »val dood", » verrek".

padoe; I tegen elkander houden en

passen van dingen, die aan elkander moeten

worden gevoegd; door vergelijking keuren

of waardeeren van edele metalen; II pa-

doeka(n) rasan, over de een of andere

quaestie beraadslagen; III padoe këli-

lang; këtoepong; sekop; tëbtt; de ver-

schillende manieren om een hoofddoek te

dragen.
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padoeka; een titel van aanzienlijke

personen.

pa don = djoeroe (ook: djoeoroe) van

een »balaj" (zie dit woord).

pagar; (meer in gebruik is »kandang")

omheining, heg, schutting, omwalling; pagar

babi (B), hoofdversiersel; magari, omheinen,

van eene omheining voorzien.

pagas; magas, met één houw afhouwen,

hakken.

page'an (B), pagaw'an (S); verwon-

derd, verwondering, wonder.

pagi; ochtend, morgenstond; pagi'an;

zie: 'aori; pagi 'agri, morgen.

pa go e (B), pa#raw (5); zolder, zol-

dering, vliering.

pagot; snavel, bek van een vogel;

pagot këlënh't, glans clitoridis.

p a h a r (B), pa'ar (S) ; groote ronde bak

van koper op voet, gebruikt om de toe-

spijzen op te zetten.

pahat (B), pa'at (S); beitel, gebeiteld,

gehouwen, gedreven ; mahat, beitelen ; pahat

(B), [pa'at (S)] pemoetong, ijzeren beiteltje

(smidsgereedschap voor 't vervaardigen van

goud en zilverwerk).

pa hing (B) = pa'tng.

paht't (B), pa't't (S); bitter van smaak.

pa hoe </roesaw (S), e. s. v. boom.

pa'ing; verstandskies, slagtand.

pa'ts; visch of vleesch met kruiden in

een blad geroost of gekookt.

pajah; moeilijk van een werk, zwaar

van eene ziekte, vermoeid, afgemat.

pajlan: pajlan : 'atas, de hanekam

bawah ; lel aan den hals van gevogelte.

pajoe (B), tila (5); komaan!; voort!

welaan !.

pa jong; scherm, (zonnescherm, regen

scherm); majongi, met een' scherm be

schutten; di pajongi radjë (B), [radjaw (5)]

onder de bevelen van een vorst staan.

YERH. BAT. GEK. LUI.

pajos; pajos këboewah, gezegd van een

rijstplant, welke lange halmen heeft, doch

weinig vruchten draagt.

pajot; een likje of veeg met den vinger

van de een of andere weeke zelfstandigheid

bijv. kalk.

pakaj; makaj, gebruiken, aan hebben,

aandoen van kleederen, versierselen, wa-

penen enz. ; makaj boelan, menstrueeren

;

pakaj'an, wat gebruikt wordt inz. aan het

lichaam; versierselen, kleeding, tuig; pa-

kaj'an përang (2?), oorlogskleeding bestaande

uit de volgende onderdeelen: beboelang,

dikke ring van reepen katoen, schorsen

papier ineengewoeld, die op het hoofd

wordt gedragen; badjoe pokoq, baadje

zonder mouwen ; badjoe terbang ; borst en

rugkleed, in welks midden zich een gat

voor hals en borstspleet bevindt; kenut

'awaq, amuletzak, inhoudende fleschjes of

kruikjes «boeli boeli". waarin de verschil-

lende oliën werden gedaan, waarmede de

krijger zich besmeerde om zich onkwets-

baar te maken ; sëroe(w)'al pëlaq, broek

met korte pijpen; tëpakaj; in gebruik zijn;

in samenstellingen met een der ontken-

ningswoorden : niet in gebruik, ongebrui-

kelijk, onnut.

pakal; makal, breeuwen, de naden van

vaartuigen dicht maken door er werk van

touw of boombast in te kloppen.

pa kan; inslag bij het weven.

p a k a t ; beraadslagen ; sepakat sëkoentji,

eensgezind.

pakaw; I houten staken enz. tegen de

berghelling in den grond gedreven om het

afstorten van den bergwand te voorkomen;

II (ë)'ndiqdë (B), [(e)'ndi'Sq (5)] pakaw, het

past niet, betaamt niet, is niet geoorloofd.

pakt't; zak van eene jas.

pa koe I, spijker, nagel; makoe, spij-

keren; tepakoe, gespijkerd; II varen;

8
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soorten zijn : pakoe: 'abang; 'adji; beringin;

hindoe; (ë)'nggoe(w)'ang
; gadjah; 'ikan

;

kelat; meloekol; pënggoelaj'an ; simpaj;

ti(j)*ang ; inirah en koenjit, beide genees-

krachtig ; III pakoe 'ah's, wenkbrauw.

palaj; roosten, roosteren.

palaj'an (B), penoeronan (S); een be-

drag ad ƒ6.— (zes gulden) dat pasirah en

depali van den jongeling krijgt bij schaking

van zijn meisje uit hun marga en doeson.

p a 1 a q ; hoofd ; afgeknot kegelvormige

knop van een sandaal; de greep van

steekwapenen ; palaq 'angm ; boven den

wind; palaq bantal, met kralen bewerkte

stukken rood laken, welke aan de uit-

einden van de langwerpige kussens worden

genaaid; palaq (ê)'nloe(w)'at, knie; palaq

poelaw, dat gedeelte van de »poelaw"

(zie dit woord), dat legen den stroom ge-

keerd is en waar bij »bandj?'rY' het drijf-

hout tegen aan stoot; palaq rawan; de

halswervels.

palat = peU'gr.

pal e (/?), palaw (S); muskaatnoot;

boenge palë (B), boengaw palaw (S),

foelie.

pali'arë (/?), pi'araw (5); verzorgen,

behoeden, bewaken, bewaren, er op na

houden, grootbrengen, opvoeden ; pali'arë

(B). [pali'araw (S); megat: genteng; tënong;

waarzegger; mali'arëka(n) (ƒ?), mali'araw-

ka(n) (S); voor iemand of iets zorgen.

pah'ngan; roer van een houten of

bamboezen vlot, waarmede men de rivier

afzakt.

palts; malts, gramstorig het aangezicht

wenden naar, boos aankijken.

pah't; I tëpaltt = lesinggong; zie;

• singgong"; II veeg, smeer met den

vinger.

pa Hoe = lakdir 'allab.

p a 1 o e = poekol.

p a 1 o h (B), palo'ah (S) ; moeras gevormd

doordat een rivier haar bedding heeft

verlegd

pain ah; moeras.

pamtt; vergunning, verlof vragen; inz.

om heen te gaan.

pa mor; e. s. v. wit ijzer, waarmede

wapens worden gedamasceerd ; het damas-

ceersel op krissen en sabels.

pampang = likos.

pa m pas: boeten voor verwonding.

p anipe (B) . pampaw (S) ; (më)
,mpampë

(B), (më)'mpampaw (S), op beide handen

dragen; met beide handen een* zieke onder

hel gaan ondersteunen.

pan ah; I boog; 'anaq panah, pijl; II

slinger van louw
; (më)'mpanah = (më)'ng-

goelok ; zie: goetok.

pan as; heet, hitte, warm, warmte;

panas pënëbasan, de droge dagen in de

maanden Juni en Juli, waarvan profijt

getrokken wordt voor hel »nëbas" (zie dit

woord); panas pënigasan, de droge tijd

die zich nu en dan tijdens de vrucht-

zetting van het padigewas voordoet en

oorzaak is, dat de oogst ten deele mislukt;

panas pëngëlaman, de droge dagen tijdens

den oogsttijd; panas 'ampa</r djë^raini,

droge dagen na den oogst.

p a n a w ;
plekken van eene lichtere kleur

op de mcnschelijke huid.

pandaj; knap, bedreven; (meer in ge-

bruik is: »patjaq").

pan dan; e. s. v. boom (pandanus) van

welks doornachlige lange bladeren inz.

matten worden vervaardigd. Soorten zijn:

pandan: bëngkoe(w)'ang ; doedoq (/?), doe-

do'aq (S); doe#ri; 'i</rang; la'ot; wangi.

p a n d a n g ; mandang, aanschouwen, aan-

kijken, aanzien, beschouwen, zien naar;

pëmandangan, uitzicht op iels, kijkje, ge-

zichlsafsland.
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p a n d a q ; kort, niet lang, niet hoog van

lichamen en tijd.

pandas; bëpandas, beraadslagen over,

bespreken van een en ander voor een te

vieren feest; inz. een huwelijksfeest.

pand ik ar; voorvechter, schermmeesler;

meester op de wapens.

pandite (ƒ?). pandilaw (S); een man-

nelijke doekoen, (geneeskundige en god-

geleerde).

pandjang; lang, uitgestrekt van ruimte

en tijd, ver; pandjang melawor, lang en

mager; sepandjang djalan, den geheelen

weg langs, langs den weg; sepandjang

'agr'i, den ganschen dag.

pan dj ar; I e. s. v. drilboor om gaten

in ijzer te boren ; II het aanpunten van

een stuk ijzer om er gaten mee te boren

(/); III voorschot geven op koopwaren («/);

IV collectieve benaming voor de gereed-

schappen van den werkman.

pandji; regenboog aan westelijk fir-

mament.

pandjing = koeroq; (më)'mpandjing

sëlam, den Islam omhelzen.

pandoe(w)'an; vierkante houten lat

bij bet weefgetouw, waaraan een deel van

de scheering wordt bevestigd.

p a n d o q (/?), pando'aq (S) ; mandoq (/?),

mando'aq (5), op een pas ontgonnen la-

dang een vuur of brandstapel maken van

al de ruigte, die nog overgebleven is;

mandoq (Z?), [mando'aq (S)] 'ajap; een

vuur of brandstapel maken van al de

ruigte, die men, na in kleine stukken te

hebben gehakt, ter hoogte van eene rijst-

schuur beeft opgestapeld.

pang; pang bisan, waarmede men

den vader van zijne schoonzuster aan-

spreekt.

panggang; panggang (manggang)

:

bëganng, roosten aan het houten speetje;

panggang: poepor; poffen in gloeiende

asch of kool; tjabor; poffen.

pang gil; manggtl, roepen, bij den

naam roepen, noemen, ontbieden, noodigen;

panggïlan, genoodigde.

panggong; Izie: ba tin ; II tepanggong,

op iets gedrukt liggen (drukken) zooals

een omgevallen boom op een' anderen boom

;

III stellaadje.

pangiran; I titel van vorstelijke per-

sonen en hoofden ; II aanspraakswoord nl.

waarmede schoonvader door zijne schoon-

dochters wordt aangesproken.

pangke (/?), pangkaw (S); tijd, tijdstip;

bijv. pangke (B), [pangkaw (S)] ngëlam,

de oogsttijd.

pangkah; zie: tanggë (/?).

pangkal; begin, het tegenovergestelde

van uiteinde; wat het dichtst bij den

oorsprong is; dikste einde van een tak,

stok, stam enz.; dat gedeelte van een

wapen of werktuig, dat in het gevest of

heft zit; pangkal: bëdagang, bedrijfs-han-

delskapilaal ; bimbang, degene die een feest

geeft; goembaq, wortels van het haar;

telingë (B), tëlingaw (S), dat gedeelte,

waarmede het oor aan het hoofd zit.

pangkagr [ook: bangkagr (S)] ; mang-

kagr, verbranden van het omgekapte hout

bij kleine boopen op pas ontgonnen ladangs,

waarin men van wege de natte weersge-

steldheid den brand niet heeft kunnen

steken.

pangkat; waardigheid, rang, graad.

pangkatan; e. s. v. wichelarijboek.

pangkoe; I school; mangkoe, op den

schoot houden; II mangkoe = malibarë;

zie: paliharë (B).

pangkol; dakbedekking van gesplelen

bamboe; zie: 'atap.

pangkoo;r; hak, waarmede men den

grond omwerkt en graaft.
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pangkot (/?); iels bij herhaling doen

of zeggen ; lige pangkot, drie malen het-

zelfde zeggen of doen.

pang san; bewusteloos, in zwijm.

panja^r (B), manjaar, iets zoeken in

begroeid terrein inz. met gras, rietgras.

panjaw; indringen van iets scherps;

snijden ; di panjaw pëdang, door het zwaard

verteerd.

pantaj; het zeestrand.

pantang; I zich onthouden van iets,

verboden als schadelijk; zich onthouden;

pantangan, door het gebruik verboden,

onder verbod liggend ; ongeoorloofd ; verbod

;

II mantang 'a</ri, den regen bezweren.

pantaq = toedjah.

pan tas = tjëpat.

p a n t a w ; roepen, uitroepen ; ook : ont-

bieden, noodigen; mantaw, iets of iemand

roepen, toeroepen; pantaw'an, genoodigde;

pantaw pandjang, het op lang gerekten

toon uitschreeuwen van de woorden:

Tngoelang njawe (B), njawaw (5)

(den naam van den persoon) bij het oor

van een stervende.

panti'lan; de halfdoorgekapte bamboe

pen, die veerkrachtig is en waaraan het

touw van de vallans om olifanten te

dooden is vastgemaakt; de stok, waaraan

de deur van een tijgerval is vastgehecht

(volgens (/) ; bi(j)'asan) ; het balkje waaraan

het aas is gebonden, bij een tijgerval,

(volgens («/); bi(j)'asan.).

pantt'ng = pan U's II.

pan U's; I mantts, uithalen van de

laatste grassprietjes met de »sëngkoe(w)*t't"

(zie dit woord), op een ladang ; II manU's,

uitsnijden van het ooglid van een' vechthaan

om dien beter te kunnen laten zien.

pan Ut (2?). këlënttt (S); clitoris.

pantjah; I mantjah, bewerken (d. i.

verwijderen van gras en onkruid) van

de »sawah pama" met de »sëngkoe(w)tl"

(zie die woorden) ; II = tërdjon.

pantjang; paal; stijl; staak
; pantjang

(e)'mpat, de door het dak van een buffelkar

of «pëlangkm sapi" (zie dit woord), heen-

stekende eindstijlen.

pantjar; I met een' straal uitschieten

of spuiten van vloeistoffen, den bliksem;

tëpantjar, spatten bijv. van bloed ; II man-

tjar, vuur verkregen door twee stukken

hout hard tegen elkander te wrijven.

p a n t j ë (B), pantjaw (S) ;
gew. pëpantjë

(/?), pëpantjaw (5); een rustbank op de

sawahs
; pantjë goemaj (B), eene rustbank

op zeer hooge stijlen op sawah's, ladang's,

talang's.

pantjëroebë (/?), pantjawroebaw (S);

iets ongewoon bijv. een pisangstoel, die

twee keeren vrucht draagt.

pan tji = tandë (B).

p a n t j i n g ; hengel ; mantjt'ng, hengelen.

pantjong; manljong, het bovenste deel

van iets afhouwen; in eens schuin af-

hakken.

pantjogr; horizontaal of naar beneden

uitspuiten ; pantjogran, waterstraal, water-

leiding van bamboe.

p a n t o q (2?), panto'aq (S) ; pikken,

zooals een specht; pantoq (B), [panto'aq

(S)] tëki, pikhouweel.

p a ' o q (B), pa'o'aq (S) ; een kleine

ntëbat"; (zie dit woord), ook: een kleine

uitholling in een napalwand om het berg-

water op te vangen dat door wegwerkers

en voorbijgangers voor drinkwater wordt

benut.

pa'ot; vastgeklemd aan iets; bëpa'ot,

zich aan iets vastklemmen, stijf vasthouden

;

pa'otan, de leuning van een trap.

papah; lang van een dak.

papakan; = 'apakan.

papan; plank ; papan : doelang ; de
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houten schijf van de doelang ; (zie dit woord)

kin\jigr; de langwerpig vierkante plank

van de »kintji7)fr" waarop de »li(j)'ang

tëlingë (B), [lëlingaw (S)] kintjtor" en de

fi(j)'ang orangaw k'mï}igr" bevestigd zijn;

(zie: kintjüjr).

papaq (/?), talaw (S); schuin hellend

van een dak.

papas; mapaska(n), over een kam

scheren.

pa pat = pepat.

paq; vader; bijv. paq Saman, de vader

van Saman; pëpaq'an; het aanspreken van

gehuwde mannen of weduwnaars bij den

naam van hun eersteling voorafgegaan door

het woord »paq".

p a q s e (B), paqsaw (S) ; dwang, dwingen,

noodzaken

pa#r ;
pa<jr boenlmg, waarmede de bruid

wordt aangesproken door de oudere zuster

van den bruigom.

paa/raj; een naregentje na een zware

bui.

parang; I hakmes, houwer in het

algemeen ; II e. s. v. huidziekte ; III pema-

r;mg, iets wat schade aanricht, moordend,

moorddadig.

paras; I geheel en al (?) ; II = goe-

tok (?).

paraw; heesch, schor.

parintah; bevel, last van de overheid,

bestuursmaatregel ; voorschrift; marintah-

ka(n), besturen, regelen
;

parintahan, be-

stuur, regeling.

p a r i t ; I pan't tanah, aarden dijk, aarden

wal ; II twee ijzers onder een hoek geplaatst

om rottan door te halen en tol fijne reepjes

te splijten.

par oh (B); lange snavel, zoo;ils die van

den neushoornvogel.

pa rot; rasp; marot, raspen.

pasah; masah, afsnijden van stukjes ;

vleesch uit de huid; van een stuk vet uit

het vleesch.

pasang; bij elkander behoorend en als

zoodanig samengevoegd, paar, weerga;

wassen van het water bij vloed ; sëpasang,

een paar, een koppel ; masang : 'agong,

vloed ; 'asat, eb ; djëorat, een strik spannen,

uitzetten; pëdati, een kar bespannen;

sënapang, een geweer afschieten ; sangi

(ook: pasang sangi) een gelofte afleggen;

tëlingë (B), [tëlingaw (S)], het oor spit-

sen; pasangan ; het juk bij ploeg, bulfel-

kar enz.

pasaq; pen, nagel, bout; pasaq pan't,

pennen, waarin de »bantal soemboe" (zie

dit woord), wordt opgesloten; pasaq soem-

boe, pen dienende om hel afloopen van het

wiel eener buffelkar enz. te beletten.

pasar; nederzetting van vreemdelingen

onder het bestuur van een »datoq" (B),

dato'aq (S)" (zie die woorden).

pasat = papat.

paster = dampmg; sëpas^ran =
sandi'ng.

p a s i r a h ; titel van een districls(marga)-

hoofd. (Zie het woord: «mantan").

pasoe; kom, waschkom; langwerpig

vierkante houten bak om garen, dat ge-

kleurd moet worden, te weeken.

pa song; I (ook: pemasong), gouden

plaatjes, één op de borst en een op den

rug gedragen ; door vier gaten gaan

touwtjes »tali pasong", waarvan twee

over de schouders en twee onder den

arm doorgaan ; zulke plaatjes worden ook

van zilver gemaakt dan wel vervangen

door twee M. Thérésia daalders; II blok

om gevangenen of krankzinnigen in te

sluiten.

patah; gebroken en breken vanharde,

lange, betrekkelijk dunne, ronde voor-

werpen zooals beenderen, stokken armen
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en beenen; sepatah kale (/?), [kataw (5)],

een enkel woord.

pataj = babaj.

patar = gobang III.

pata^r; zie: o/roeniah.

pati; I = santen; II buiten echt den

eoitus uitoefenen; pati: bëkoerong; bloed-

schande; lesaj, geslachtelijke gemeenschap

van personen, wien 't niet geoorloofd is

een huwelijk aan te gaan, omdat zij tot

dezelfde »soembaj" (zie dit woord), be-

lmoren; simbongan ; het uitoefenen van den

bijslaap met iemands verloofde.

pa til; smalle dissel, waarvan hel ijzer

over langs staat.

pattng; houten pennen geslagen in den

boom, waar een bijennesl »si(j)'alang"

(zie dit woord), wordt gevonden, om zoo-

doende een ladder te vormen, waar langs

de «toekang labah" (zie dit woord), opklimt

om bij de nesten te kunnen komen.

p a t j a n g (B) = bedot (het woord wordt

in de spreektaal zelden gebezigd).

patjaq; ervaren, bedreven, geoefend

in iets.

p a t j a r ; naam voor verschillende soorten

van planten; als: patjar: 'ajïiq (B), 'ajt'aq

(S); koem'ng; potth (B), pott'ah (S); mr'rah.

patjat; kleine springbloedzuiger; soorten

zijn: patjat: da'on; Iiltn; groeman (ook:

groman); tanah.

patjoe; matjoe koede (B), [koedaw (S)],

een paard berijden.

patjol; loslaten van iets, dat ergens

aan of in vastzit; tëpatjol, uitgevallen, inz.

van tanden en kiezen ; van zelf uit iets vallen.

patoq (B), pato'aq (S); part. pud. van

een nog niet besneden meisje.

pa tot; behoorlijk, betamend, passend,

geschikt, voegzaam; 't kon wel niet anders;

overeenkomend, overeenstemmend, harrao-

uieerend; zie: ngan.

pë; woord tusschen teller en noemer

geplaatst om breuken te vormen.

peda (gew. 'ikan pëda); ingepekelde

visch aan stukken; ook: zoute visch.

pedade (B), pedadaw (S); e. s. v.

groote strandboom met zure, plalronde

vruchten.

pedajë (/?), pëdajaw (5); list, kunst-

greep, bedrog, hulpmiddel.

pëdamaj'an; (ook: 'o#rang damaj),

personen, die de macht hebben tijdelijk

de gestalte van een dier inz. den tijger

aan te nemen.

pedang; zwaard, sabel; soorten zijn:

pëdang: karaw; 'oeloe; pilmg; tjindtli (/?);

pedang besalot, waarvan het gevest met

zilver beslagen en de scheede aan den

bovenkant over 4 vingers breedte, aan den

benedenkant over 5 vingers breedte met

zilver is belegd; pëdang bëri(j)'as, waarvan

scheede en gevest met zilver beslagen en

belegd zijn; pëdang boeloh; een stuk bamboe

in den vorm van een » pedang" gesneden om

het gras weg te maaien.

pëdas; I gember; soorten zijn: pëdas:

padi; poe(w)'ao/r; liltpan ; II prikkelen,

steken van eene wond.

pëdati; voertuig, kar; pëdali këbavv;

buffelkar.

p ë d i h (B), pedi'ah (S) ; schrijnen, steken,

zeer doen, zooals bijv. de oogen door

peper, enz.

p ë d j a m ; gesloten, geloken van de oogen

;

ook: kleiner worden van een vlam.

pedjërë (B), pëdjëraw (5); pijniging,

straf; ziekte door geesten veroorzaakt.

pëdoeli; zich bemoeien met; (ë)'ndiq

(B), [(ë)'ndt
J
aq (S)] pëdoeli, er niet om

geven.

pëdoman; kompas.

pëgal; een gevoel van stramheid of

stijfheid in de leden.
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pegang; megang, in of met de hand

iels vasthouden, in de hand hebben, be-

sturen, bij zich houden; pëgangan, beheer,

onderhoorigheid ; megang dagmg (B), men-

tikaw tahi (5), ongemanierd, onbeschoft,

onwellevend.

pegante (#); zie: kerte (B).

pegal; 1 verstrijken van den termijn

gesteld voor het vervullen van eene belofte

enz.; II mëgat gentong = poetos gëntong

;

zie: poetos.

pëgawaj; de beambten aan een moskee

verbonden.

pegi; gaan, weggaan, heengaan.

pëgoh (/?); suffen, mijmeren.

pëkan; markt, marktplein.

pëkang; zacht, week, zooals gepelde

rijst, indien men het weekt in warm

water.

pëkaq; hardhoorig.

p ë k e k a s ; werktuig, gereedschap, huis-

raad, tuigbenoodigdheden.

pëkt'q (B), pëkt'aq (5); mëkt'q (B),

mckt'aq (S), gillend schreeuwen van men-

schen en sommige dieren als tijgers, herten.

pc koe; duizendtal; sëpekoe, één dui-

zend.

pekor; bëpëkor, iemand kwaad en ver-

woed aanstaren zonder te spreken.

pelabor; de regenmoesson.

p ë 1 a d a n g a n ; e. s. v. kleine heester
;

peladangan mirah, eene variëteit daarvan.

pëlajon; zie: 'amoq (B).

pëlakat; houten stijlen geplaatst op

diverse afstanden over de breedte van weg

of voetpad langs zeer geaccidenteerd terrein

aangelegd, om het uitspoelen zooveel mo-

gelijk te voorkomen.

pëlam; e. s. v. mangga.

pelampon; zie: makan.

pëlandoq (B), pëlaudo'aq (5); es. v.

boom.

p c 1 a n c (B), pëlanaw (S) ; zadel ; pak-

zadel.

pëlang; I sawahdijk; II de partij,

welke destijds in den oorlog de vechtenden

scheidde.

pelangaj; e. s. v. «sëlendang"; (sjaal),

die door de vrouwen gewoonlijk over het

hoofd wordt gedragen.

p ë 1 a n g k i n ; pelangktn sapi, wagen voor

het vervoer van personen.

pclapt'aq (S) = 'antaran.

pëlapt'q (B), pelapt'aq (S); pëlap/q (ft),

pëlapt'aq (S) : djeo/rangkang, de langwerpige

vierkante plank van de damarkaars; poe-

potan; de luchtkist van de blaasbalg.

pclaq; erf, tuintje bij de woning.

pelartnan; afvoergoot.

pelawi; e. s. v. boom bij moerassen

groeiende, van welks zachte bast »tjapaV'

(zie dit woord), en indertijd ook schilden

werden vervaardigd; palawi piptt; eene

soort daarvan.

pëlëdjë (B), pëlëdjaw (5); melëdje

(B), melëdjaw (S), schelden, uitschelden.

pcleli'oq'an; zijde boven den riem (./).

p el ë nipoer; een stuk chits, waarop

de «koedjor bëramboe" (zie »koedjor"), bij

het dragen geplaatst wordt.

p e 1 e n g a r ; tepëlengar, verwonderd, ont-

hutst.

pelëpah; hoofdnerf van een palm-

blad.

pëlëpatan; knieschijf.

pëlësoe; valsch, onecht.

pelëtjtt; tëpelëtjtt, uitspringen zooals

een pit uit de knijpende vingers, (./).

pëli'arë (B) = pali'arë (B).

pelinjaq; lëpëlinjaq, gedrukt, ge-

deukt.

pëliptsan; slaap van hel hoofd.

pëhgrr; part. pud. van een' nog niet

besneden jongeling.
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pëlite (/?), pelitaw (5); lamp; inz.

olielamp.

pëloentjongan; hanekam.

peloepoh (B), pëloepo'ah (5); platge-

slagen bamboe voor vloeren en wanden;

peloepoh (B), pëloepo'ah (S); lintang, wan-

neer de bamboe horizontaal bevestigd wordt

aan de stijlen; tëgaq, wanneer de bamboe

verticaal aan de stijlen wordt bevestigd.

pëloh (B), pëlo'ah (5) ; zweet ; verdikte

wazem, die zich als droppels tegen iets

aanzet; bëpëloh (B), [bepëlo'ah (S)] (ë)'mbaq

mandi; baden in het zweet.

pëloq (B), pelo'aq (S) ; omhelzing, om-

arming, omvademing ; mëloq (B), mëlo'aq

(S), omhelzen, omarmen, omvatten met de

armen
;

pëloq'an (B), pëlo'aq'an, den bij-

slaap uitoefenen; sëpemëloq'an (B), sëpë-

mëlo'aq'an (S) ; een maal.

pëlos; aal, paling.

pemadë (B), pëmadaw (5); gevaar,

onheil, vijand; ook: gezegd van dieren,

die menschen kwaad doen of aan gewassen

schade aanrichten.

pemandaq'an; het tonvormig stuk

hout aan een »tandan djangal" (zie

»tandan").

pemantak; zwaard bij het weefgetouw.

pëmantoq (B); zie »bëdtl".

pëmasong; zie: «pasong" en »djin-

djingan".

p ë m a t a n g ; bergrug ; pëmatang barisan,

de barisan ; pëmatang : gantaj ; sandar

lëmang, een zachthellende bergrug; pëma-

tang lëkë (/?), [lëkaw (S)], een bergrug,

die eerst recht loopt, zich daarna ombuigt

om dan weder recht te loopen.

pëmëndaq; hol metalen versiersel

tusschen gevest en lemmet van een kris.

pëmëngka^r; handvat bijv. van een'

emmer; de dwarslat van een »gëragaj"

(zie dit woord).

pëmëntong; knots.

pëmëtong; I duiker; II de bamboezen

kokers welke vroeger in de aarden wallen

waren gestoken om als schietgaten te

dienen ; III de uitgeholde boomstam of

bamboezen koker welke door het beneden-

einde van den dam van een vijver is ge-

stoken.

pë ui in doe; een »koedjor" ter waarde

van 10 » ringgit" oudtijds nevens de

• bangon" (zie die woorden) als boete bij

moord geheven.

përaoeloe; zuiger van een blaasbalg.

pëmoengkor (/?); achterzijde, achter-

kant, (in de spreektaal zelden gebezigd);

di pëmoengkor; achterna.

pëmoentjë'an (B); e. s. v. mannen-

baadje.

pëmoeras; donderbus.

pemoetih [B), pëmoeti'ah (S); de

drijvers bij de »kërakat", (zie dit woord).

p ë n a g ë (B), pënagaw (S) ; e, s. v. boom

met zeer taai hout, dat voor scheepsin-

houten gebruikt wordt.

pënakan; zie: »'anaq".

pënampan (5); een kleine metalen

schotel om sirih rond te dienen.

pënampaq [ook: pënampak (/?)];

bovensnijtand.

pënangan; ten tijde dat; ten tijde van.

pënatth (B), pënatfah (S); titel van

de echtgenoote van den pasirah.

pënaw; = tiroe.

pëndap; e. s. v. »kasam".

pëndtng; gouden of zilveren plaat van

een ceintuur; pending gilapan.

pëndjarë (B), pëndjaraw (S); gevan-

genis, kerker.

pëndjoelong; een van boven in den

vorm van een »sangkaq" (zie dit woord),

gespleten bamboestaak, welke midden op

een sawah of ladang wordt geplaatst en
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bij welke staak wordt geofferd bij het

begin van de verschillende bewerkingen

van het bouwveld.

pendjoeloq (B), pëndjoelo'aq (S); een

lange stok of bamboe om vruchten af te

stooten.

pen dok; metalen overtrek van eene

krisscheede; bepëndok lëpos, wanneer de

scheede geheel in zilver of goud gevat is.

pënëkïl (B), pëmanljTaq (S) ; het ijzer,

waarmede men op den vuursteen slaat om

den tondel te ontsteken.

p ë n ë p o k ; toestel om katoen te kloppen.

pengalojan; surrogaat.

pengaq; tëpëngaq, verbluft, versuft

van verbazing.

pëngatë (/?); 'adjang pëngatë (B) =
djoe(w)'adah, (in de spreektaal zelden ge-

bezigd).

pëngëloe; kogel.

pënggadë (B), pënggadaw (S) ; e. s. v.

knots.

pënggage (B), pënggagaw (S);e. s.v.

eetbare kruipplant op de sawahs groeiende.

pënggal; afgesneden of afgehakt stuk.

pënggalang; waardoor de «panttlan"

(zie dit woord) wordt gestut.

pënggawë (B), pënggawaw (5) ; onder-

doesonhoofd.

pengi</ris; een houten mes gebruikt

om bijennesten af te stooten (?).

pengong (?); onthutst, ontsteld, ver-

baasd.

pënigasan; zie: »panas".

pëni'ng; drukkend, zwaar van het

hoofd ; duizelig.

pëni^rtsan; zeef voor klapperolie.

peniti; speld.

pënjantap; beneden snij tand.

penjap; bergen, opbergen, bewaren.

pënjëngat; e. s. v. wesp.

pënoe(w)'agfr; tot als schuif dienend

rottanstaafje bij de »tanggoq" (B), (zie

dit woord).

pënoh (/?), pëno'ah (S); vol, gevuld,

volkomen zijn, vervuld zijn, in menigte

ergens zijn; vol in iets zijn.

p ë n t a s I = pintas ; II (S) = bëbalaj (B),

pëntjang; een in den grond geplant

stuk »boeloh daboq" (B), (zie boeloh), ter

lengte van circa 2 vaam, waarvan het

boven einde in den vorm van eene kegel-

vormige mand (als nest voor kippen om

in te leggen) is gespleten ; waaromheen

bij «gawi'an" (zie dit woord) wordt

gedanst, (»djoegtt"); op de onderste ge-

leding na zijn al de geledingen van

de «pëntjang" die met water gevuld

wordt, doorgestoken ; op circa de halve

hoogte is in de » pëntjang" eene opening

gemaakt groot genoeg om een stuk

bamboe van kleinen omvang door te laten

;

de bamboe wordt afgesloten door een

kippenveer.

pëntjaq; e. s. v. zwaarde dans; mën-

tjaq; dien dans uitvoeren.

pëntjëtjap; pëntjëtjap 'api, bezem

(smidsgereedschap).

pëntoq (B); een' slag geven met een

klein stukje hout of bamboe.

p ë p a q (volgens (J) : sëpaq) ; pëpaq

këmot (volgens (J) : sëpaq këmot) met ge-

sloten mond kauwen.

pëparë (B), pëparaw (S); horde, rek,

losse stelling, horizontaal liggend raster-

werk.

pëpas; tëtëpas, aangekomen, binnen

gevallen, beland.

pëpëngt'h (B), pëpëngi'ah (S) ; verlegen

raken bijv. na een val te midden van het

publiek.

p ë p ë s a u ; gew. pëpesan «/roemah ; e. s. v.

duizendpoot.

pëpetaq'an; lel.
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pÖ</rabon; zie: pfyrah.

pegrabong (grwd. #rabong ?) ; zie:

groeniah.

p e ra de (#), përadaw (S); bladmetaal,

bladgoud of zilver.

per ad je I (ƒ?), teeken, voorleeken;

peradje boenltng ; een leeken dat vele

huwelijken zullen worden gesloten, nl.

wanneer bij «eerste kwartier" een heldere

ster boven de maan op ± 1 vaam afstand

van haar schaduw te zien is; peradje tikam;

een teeken, dat vele verwondingen of

moorden zullen worden gepleegd; nl. wan-

neer bij «eerste kwartier" een heldere

ster links of rechts van de maan wordt

gezien op circa 1 vaam afstand van haar

schaduw; peradje loekoq ; een teeken, dat

vele personen door tijgers zullen worden

aangevallen; nl. wanneer bij «eerste kwar-

tier" eene heldere ster onder de maan

wordt gezien op circa 1 vaam afstand van

haar schaduw; II (B), përadjaw (S); gelijk,

gelijk als, bijvoorbeeld, gelijkenis.

p era ge (/?); djctnë (ook: 'cv/rang),

perage (/?), (bantjang). degene die eene

toespraak houdt voor het »serani" (zie

dit woord).

pë#rah; I uitpersen door drukking

of knijping met de handen; II melken;

III pegrah pej^rabon; het druppelen met

een zeker geneesmiddel in de oogen, op

het voorhoofd en 't fontanel van een klein

kind bij ziekte; ook: het daarbij aange-

richte offermaal.

perahoe; inlandsen vaartuig; vaartuig

in het algemeen.

pë#raj; men spreekt van »pe#raj"

indien bij het beplanten van een' ladang

in een pootgat minstens 2 rijstplantjes

zijn opgekomen.

përajtban; zie » bed tl".

pegram; I më^ram, vruchten door

broeiing (bijv. in rijst) laten rijpen; II

pë//raman, engagementslijd ; dalam pëgra-

man, geëngageerd zijn.

pé^rambtng; zie: pinang.

penrandjaman; gezegd van padi-

halmen, die nog niet oogslbaar zijn, terwijl

de andere halmen reeds kunnen worden

geoogst.

përang; oorlog, gevecht, slag; pepë-

rangan, slagveld.

përangaj; aard, inborst.

përanggi; zie: siwar.

përangkap; val om wild gedierte inz.

tijgers te vangen.

p ë r a p ; mërap, legen elkander opvliegen

van pluimgedierte.

përapaq; (ook: pë^rapaq), e. s. v.

liaan, welks bladeren als surrogaat dienen

voor citroen ; përapaq kapogr, een liaan

met geneeskrachtigen wortel.

përapas; een fijne slijpsteen.

përaptn (/?), tenggarangan (S), aan-

gepunte steen bij het vijlen der tanden in

gebruik

pegrrawman; pe//rawman keU'ng ; voet-

wortel.

perbë (/?), perbaw (S); përbë (B),

[perbaw (S)]: 'idop, het oosten; mati [ook:

mattq (/?)] ; het westen.

përbot; collectieve benaming voor wa-

penen in het algemeen.

përdjakë (B), perdjakaw (S); gew.

voorafgegaan door »boedaq"; boedaq për-

djakë (B) [perdjakaw (S)] ; zoowel jongeling

als jong meisje; përdjakë 'aptt pëngandang,

postillon d'amour (gew. een kleine jongen).

pëgrëba (ook: 'agri pëprëba); regen-

moesson.

përëgang; hel latje bij eene buffelkar,

dat dient om de »tali tëinberang" (zie dit

woord), te spannen.

përënggi; e. s. v. kalebas; soorten
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zijn: perenggi: bakol; boelan; boeWq (B),

boen'aq (5); girong; koembang; lapüj (B),

lapt'aq (5); gralos.

perepat; volgeling, geleide.

pëgrrëtong (ook: përëtong) ; e. s. v.

padde.

përgam; e. s. v. groote bruinroode

wilde duif; përgam bëkoewaq, een va-

riëteit.

përi; I nymf; II een ziekte door vrou-

welijke geesten veroorzaakt.

peri(j)*asan, zie patlang.

pë^rikaj (ook: perikaj); klopwerktuig

dienende voor de bewerking van de bast

van de »batang të#rap" (zie dit woord), bij

het vervaardigen van kleedingstukken.

përi kot; voorbehoedmiddel.

përimptng; zie: 'ikal.

përimponan (?); perimponan djagfri;

= pëgroemponan dja</ri; zie; groempon.

perintah = parintah

p ë r i n t j i n g ; mërinljmg, met een steen

langs de oppervlakte van het water werpen;

keilen.

pë^ri'oq (B), pegri'o'aq (S); bol-

vormige van bruinzwarte aarde gebakken

pot om rijst te koken.

përtqse (/?), pen'qsaw (S)\ onderzoek,

navraag; mërtqsëka(n) (B), menqsawka(n)

(S), onderzoek naar of omtrent iets doen.

perisaj; een rond schild van rottan.

pe#ritjoi; tëpëgritjol, verstuil, ver-

zwikt van den voet.

përkarë (B), perkaraw (S); zaak.

onderwerp, geval.

p e gr r k ï'

q (/?), pëgrkt'aq (S); e. s. v. snip.

pëiprlan; steenpuist bij de lies.

përltntth (#), përh'nti'ah (S); leeg-

looper; fat in den fatsoenlijken zin van

het woord.

përmadani; tapijt, tapijtwerk.

per ma te (B), përmataw (S); edelge-

steente, juweel; përmatë (B), përmataw

(S): batoe 'akt'Sq (S); batoe mëkab; batoe

mësoerong; batoe pëmawar; batoe piros;

mani'q (B), mant'aq (S).

per na me (B), përnamaw (S); zie:

«boelan".

pegroban; pegroban bekras, onver-

glaasd bolvormige pot van roode aarde

gebakken tot bewaring van rijst.

pë</robatan; zie: 'obat.

përoembaj; egge; mëroembaj : nëbar,

voor den eersten keer eggen ; 'alos, voor

den tweeden keer eggen.

pë roem pon; teperoempon, verzameld,

bij elkaar.

pëgroegrong; zie: lantong.

pëo/rot; ingewanden; pë(/rot: bësaq, de

maag; moede (B), moedaw (S); darmen;

o/rajë (B), f/rajaw (S), groote slokdarm.

përo(w)'it; mëro(w)'tt, eventjes op-

lichten met een spaak.

përsalahan = salah, (alleen voor-

komende in «rëdjong's" en »'andaj 'andaj")

(zie die woorden).

përtamë (B), përtamaw (S) ; de eerste,

vooreerst, in de eerste plaats.

përtjaje (Z?), përtjajaw (S); geloof,

vertrouwen, gelooven; këpërljajc'an (/?),

këpertjajaw'an (S) ; vertrouwd, vertrouwde,

vertrouweling.

pësan; last, bevel, opdracht, boodschap

van een vertrekkende aan een achterblij-

vende en omgekeerd ; bëpësan, opdragen,

bestellen.

p ë s a p ; e. s. v. schepnet.

pësëmtn; pasement.

pësoq (fl), peso'aq (S); gat in iets,

met een gat er in, doorboord ; bëpësoq (B),

bepëso'aq (S), met gaten.

pëtaj; e. s. v. boom met stinkende

boonen; soorten zijn : pëtaj : padi; poe(w)
,
S^r;

liltpan.
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pëtandangan; voorteeken.

petang; achtermiddag en avond; pë-

tang 'agrï ; 's avonds.

pet e (1?); zie: »*oesoran".

peti; kist, koffer.

peUh (B), peü'ah (5); mëtth (B),

mëtt'ah (S)\ openbarsten van de geweekte

zaadpadi ; ook : ontkiemen.

pëUq (B), pëlt'aq (5); I niëttq (B),

mëü'aq (S); wegknippen met den wijs-

vinger; II aftrekken van den trekker van

een geweer (?).

pëtjah; gebroken, stuk, kapot, van

zoogenaamd breekbare waar, gereedschap

enz. ; opengebroken van zweren en ge-

zwellen; mëtjahka(n), breken, doen breken.

pëtjaq (B), = roepë (B).

petjat; afgezet, ontslagen uit ambt of

betrekking.

pëtjot; mëtjot, slaan met een rottan-

zweep of ander buigzaam voorwerp; pëtjot

taq këtaraw [ook: lëlajang taraw (B)\,

doodslaan van de »taq këtaraw" (zie dat

woord), met een lange zwiepende bamboes

op de sawabs tegen schemerdonker; (een

vermaak van den »Bësemaher" in bet land-

schap xBësemah Oeloe Manaq").

p ë t o e 1 ë (B), pëtoelaw (S)"; e. s. v. kom-

kommer.

pëtoenang; zie: bëdil.

pëtos; bliksem.

pidjaq; trappen op iets; pëmidjaq'an,

trede, sport.

pidjtt; bëpidjt't, eene geringe boeveel-

heid eetwaren of iets dergelijks onder

verschillende personen moeten verdeden

en zorgen, dat ieder een gelijk aandeel

krijgt.

pi gang; migang, in of met de hand

iets vasthouden; djëmë (B), [djëmaw (S)]

migang; mangkoq (B), [mangko'aq (S)],

limaw; een doekoen.

pigi: = mare (B).

pi(j)'alang; zie: djoedoe.

p i (j) ' a 1 i n g ; e. s. v. parkiet.

pi(j)'amol; draad waarmede men de

vischhaak aan de lijn vasthecht.

pi(j)'anggang; e. s. v. insect dat aan

het rijstgewas schade aanricht.

pi(j)'apong; zie: 'apong.

pi(j)'aq; kant, zijde, richting; sepi(j)'aq,

de eene helft.

pi(j)*a#ra w; e. s. v. uil (vlinder).

pi(j)'as (B), (ë)'mpi(j)'as (5) ; pi(j)'as

(B), [(ë)'mpi(j)'as (S)] tëgaq, e. s. v. haar-

versiersel,

pi(j)'awang; I de helper van den

«djoeroe (djoe^roe) tiuggi"; zie: djoeroe;

II (S), vrouwelijke doekoen inz. voor zwan-

gere vrouwen.

pi(j)'oh (B), pi(j)Vah (S); verdraaid,

verwrongen van een arm of sleutel; ook

uitwringen van natte doeken.

p i (j) ' o n g ; een mand van bamboe, rottan

of '»amban boerong" (zie 'amban), om

gegraven of losgewerkte aarde te scheppen

of vuil weg te brengen.

pi(j)'ot; trekken aan en draaien van

hel oor van een kind bij wijze van kastijding.

pi kat, [ook pënoenggo'aq (S)] ; lokvogel;

mikat; lokken, vangen van vogels enz.

p i k i g r (ook : pikir) ; mikigr, denken

;

bëpikigr, aan het denken zijn ; pikioran,

het nadenken, gedachte; pikto/ran koesot, =
bingong; pikt'^ran (ë)'ndtqdë (#), [(ë)'nd^'aq

(5)] tëtap; wispelturig.

pi kol; draagvracht van een man; in-

disch centenaar van 100 kali of 125

Amsterdamsche ponden.

pikoq (B), piko'aq(S), gew. verbonden

me!: npingkol"; pikoq (B), [piko'aq (S)]

pingkol, gebroken en gebogen.

pi lat = pëiï^r.

pilt'h {B), pih'ah(S); milth {B), milt'ah
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(S), kiezen, uitkiezen, uitzoeken
;

pih'han

;

keuze, het gekozene.

pih'n; miltn, in elkander draaien,

twijnen van touw door de draden met de

hand bijv. op de dij ineen te rollen.

piloq (B), pilo'aq (S); een visch glad

als een aal met spitsen en zeer scherpen hek.

p i n a n g ; de belelnootpalra ; soorten zijn

:

pinang : gadjah ; lakë (B), lakaw (S) ;

sangkor; sëloe(w)'ang ; teloor; wangi; pi-

nang djedjingkaw'an (oi peo/rambjng), pi-

nangpalm, die pas vrucht begint te dragen.

pindah; verhuizen, verhuisd, verplaatst;

mindahka(n), doen verhuizen, verplaatsen,

overbrengen.

pindekawan (B), pindawkawan (S);

vergezellend bediende, volgeling, lij fknecht.

pindjam; te leen, wat teruggegeven

moet worden ; mindjam, leenen, van iemand

te leen vragen.

pindjongan; 1 knoop van een hoofd-

doek ; ook : de afhangende punten van een

hoofddoek; II een geschenk bestaande in

een »koedjor", »kë#n's" of »pëdang", ter

waarde van 1 reaal (Spaansche mat) ge-

geven aan dengene die het offerfeest leidt

bij het »nji(j)'ang" in een doeson, waar

overspel is gepleegd. (Zie de woorden nkë-

oris", .koedjor", «pedang" en »si(j)'ang").

pinawkawan (5) = pindawkawan

(5); zie: pindekawan (B).

ping; ping 'itam (koening), winnen

van den werper bij «dja't'h delapan" (zie

.dja'th").

pingas (/?). tingas (5); insnijding in

het oor van een karbaw als herkennings-

teeken; als: pingas (B), tingas («S):bëdja-

w«r; bëlah goentmg; ranljong tabong;

roempong; tëboq (B), [tëbo'aq (5)] kanan;

tëboq (B), [tëbo'aq (S)] kiri; tëboq (B),

[tëbo'aq (S)] koembang; Ijawir; sëping

li(j)'ang.

pinggah; bepinggah, wisselen van

tanden of kiezen.

p i n g g a n ; bord, etensbord ; tafelbord

;

pinggan besaq; schotel; pinggan pemoen-

djongan ; groote schotel (ook wel een mand)

alleen in gebruik bij offerfeesten, houdende

diverse soorten van gebak als : »tjoetjoor",

«doedol", »lëmaq mams" enz. en 7 stuks

visch en geplaatst op een matje voor de

zitmat van bruid en bruidegom nevens de:

a. këtoepat: 'ambi'n; manggos; ratos;

b. «tjëtjepaq"; c. »dja</ri lihpan"; d. »ka-

djang moebongan"; e. «'oedang 'oedang";

f.
«tëlingë (B), [tëlingaw (5)], lambtng";

g. «kekëgrns"; h. »këkoedjor"; i. »pëpë-

dang" (van jonge klapperbladeren ge-

vlochten in den vorm van een garnaal,

een kris, een lans, enz.); pinggan kajoe

(Z?) tjapa (<S); houten bak om kopjes om

te spoelen en borden te wasschen.

pinggang; de lendenen, de middel;

pinggang poelaw; de zijden van een «poe-

haw" (vgl. >/ikoq poelaw" en «palaq

poelaw").

ping ging (B), poenggong (S); de pos-

teriores.

pinggi'q (B), pinggt'aq (5); gezegd

van iemand, die achterlijk is in het

groeien.

pinggir; rand, zoom.

p i n gi'h (B); onontwikkeld van menschen

of dieren, (/).

pingkaj = rampmg.

pingkol; zie: pikoq.

pinjaq = pitjaq.

pinoekawan = pindekawan (/?).

p i n t a 1 ; in elkander gedraaid, getwijnd
;

mintal, in elkaar draaien, twijnen.

pinlaq; verzoek, bede; minlaq, ver-

zoeken, vragen om iets; mintaq 'ampon,

vergiffenis vragen; pepinlaq, verlof, toe-

stemming.
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p i n t a r ; snugger, schrander, verstandig,

slim.

p i n t a s ; minlas, den weg afsnijden door

een' korten weg te nemen ; den koristen

weg nemen.

pintaw; e. s. v. rijstdiefje.

pinte'an (B), pintaq'an (Sj; geschenk;

zie: koele (ƒ?).

pintjang; tijdelijk kreupel, mank;

zie ook: këtjol.

p i n l o n ; minlonka(n) mimpi, een droom

uitleggen, verklaren.

pi pi ; e. s. v. hout (?).

piptli (B), pipi'ah (5); piepen van een

insect.

pipiq (ƒ?), pipi'aq (S); plat als een

koek.

pi pis; mipis, met een steen op een'

anderen steen iels fijn wrijven zooals

specerijen voor de spijzen ; pipisan, zulk

een steen.

pi pit, rijstdiefje; soorten zijn: pipil:

'oeban ; 'oeriq (B) ; palaq polih (B), [poti'ah

(S)] ; pinang ; tjaketi ; toeli.

ptr; veer; ijzeren veer van een »pë-

iangkin sapi" (zie dit woord).

piraq; zilver.

pi ring; schoteltje, hordje.

pirtq (B), pirt'aq (S), min'q (/?), mi-

rt'aq (5), tot poeder wrijven, fijn wrijven

van ingrediënten op een' steen met een

sleen, (het woord is meer in gebruik dan:

» pipts").

pi rit; zie: »pasaq".

p i r o l ; tepirol = miring.

pisaj; de eetbare vrucht vande»'oewi

lelaq" (zie »'oewi").

p i s a n ; gew. pisan pisan, goed gemikt,

juist getroffen bij schieten.

pisang; de banaan; soorten zijn:

pisang : 'ajam ; bëlebaj ; bemban ; bibiq (B) ;

djawe (#); (e)'nggajang; gadtng; gigi

boewajaw (S) ; goendal ; kelat ; kelëngkong

;

këpal; lake (B), lakaw (5); loengkë (B),

loengkaw (S) ; mas pott'h (B), [potrah (S)]
;

masaq
J
idjang; masaq sëmalam; 'oedang;

pandjang; radjë (B), radjaw (S); gfroesë (B),

groes&w (S) ; sabe (B), sabaw (S) ; sangkor;

sëloe(w)
J
ang ; sengkëltq (B) ; sengkëwali (B),

këwali (S); teloor; tëmbatoe; tënggajaq;

tihts (B), ti'ts (5); pisang gortng; in olie

(of boter) gebakken pisang.

pisaq; lusschenzetsel.

pi sar; I (B), draaien in de rondte; II

pëmisaran, omloop, afwisseling; pëmisaran :

boelan, verandering van maan ; lahon, einde

van het oogstjaar en begin van het nieuwe;

III (B), padi, die gedroogd is, met den

voet wrijven om te zien of ze goed droog

is (J); (vgl. »pisar I").

pisaw; hakmes, houwer in het alge-

meen ;
pisaw besaq, een kapmes.

pistng; mising zijn gevoeg doen; pë-

mismgan (ook: pistngan); n°. 100.

pisoh (B), piso'ah (5); misoh (B),

miso'ah (S), schelden, uitschelden.

pisongan = sëmpi(j)'ongan.

p i s t a w ë (/?), pistawaw (S) ; rechlspreuk.

pisti; het moet, het zal gebeuren.

pitaq; bed van een tuin.

piU'ng; klein matje, waarop, na met

bladeren belegd te zijn de rijstketel wordt

geplaatst, zoodra die van het vuur is op-

genomen; piling tandjaq'an sëladjoe, eene

soort daarvan.

pitjaq; I (B) = pipiq (B), (ook: inge-

drukt van den neus); II zacht, week inz.

van kippedrek.

pitjt't; mitjtt, plat drukken van onge-

dierte op de nagels.

pi tong; mitong, dragen van een kind

(fig. 7 pag. 23 en fig. 45 van »Ploss" «das

kleine kind vom Tragebet te bis zum ersten

Schrille).
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pi tor; gew. toe(w)'an pilor de con-

troleur.

poedao/r; flets van kleur, verbleekt

van glans.

poedtng; zeker struikgewas met veel-

kleurig blad ; soorten zijn ; poedtng : 'abang

;

'irang ; teros.

poedje (B); moedje doeson, een offer-

raaal aanrichten in de «mësigit" (zie dit

woord) van de doeson bij «kebëndon";

(zie: bëndon).

poedji; lof, prijs; moedji, loven, prijzen;

poedji moedji, elkander prijzen ; kepoe-

dji'an, lofwaardigheid.

poedjoeq (/?), pinaq (5); met vrien-

delijke woorden lot iets trachten over te

halen, vleien en verleiden.

poedong; spoel van het weefgetouw;

poedong petaj ; knobbel, slomp in den

bloesem van de »pelaj" (zie dit woord),

waaruil de boon voortspruit.

poe do tan; (?).

poegal; moegal, zich nederleggen om

uit Ie rusten van menschen.

poegan (B); uitgebreide aanplanlinginz.

van doerian
; (volgens («/), plaats, waar

vele vruchtboomen worden aangeplant).

poegaw (B) , pepoegaw'an = mëmim-

pt'an; zie: mimpi.

poegë (B), poegaw (S) = lakao/r.

poegol; kaal van het hoofd,

poegoq (/?), poego'aq (S) = poegol.

po ejoh (B), poejo'ah (S); kwartel;

soorten zijn : poejoh (/?), [poejo'ah (S)]

:

gadtng; mirtt.

poejoq (B), poejo'aq (S); schimmel;

bepoejoq'an (B), bepoejo'aq'an (5); be-

schimmeld.

poekal I, ontwikkeld van kinderen,

planten en dieren, (</) ; II = boengoq (/?)

;

III zie: keo/rts.

poekang; bout van een geslacht beest;

poekang: 'agong (of balong), achterbout;

'anjot, voorbout.

poekat; groot trek- of sleepnet.

po e kol; moekol, slaan, kloppen, klop

geven ;
poekol moekol, elkander slaan ; be-

poekolan, eene kloppartij hebben ; moekol

sampaj 'idjang, bont en blauw slaan.

poekoq (B), poeko'aq (S); kapitaal,

(bedrijfskapitaal, handelskapilaal), inleg,

inzet.

poelan; smakelijk van gekookte aard-

vruchten, van kalebassen, papaja.

poelang; I naar huis gaan; terug-

keeren ; poelang 'oendang, verdubbeld (in

de spreektaal zelden of nooit gebezigd);

moelangka(n), iels teruggeven aan den

eigenaar, naar huis brengen, enz.; II zie:

siorat.

poelas; I vezellouw; II moelas, wringen,

uitwringen, verwringen, omdraaien.

poela w; eiland; poelaw karangan, steen-

bedding of zandplaat in eene rivier, welke

bij laag water droog loopt en bij hoogen

waterstand onderloopt.

p o e 1 ë (/?), poelaw (S) ; weder, wederom,

op nieuw, insgelijks; ook: zelfs, verder,

voort, toch wel.

poeh'h (B), poeli (S); verkrijgen; in

handen komen; poeiïhan (B), poeli'an(5);

erlanging, verkrijging, verwerving, voordeel,

inkomsten
;
poelman ; ook = sëdekaban.

poeh'q; moeh'q, zich nederleggen van

groote dieren.

pocher = \ocmigr.

poeloe; greep van een mes, schoffel,

houwer; hecht.

poel oh (B), poelo'ah (S); tiental; së-

poeloh (/?). sëpoelo'ah (S); een tiental,

tien; poelohan (/?), poelo'ahan (S), '/,„.

poelong; hel inhalen, ophalen van

loshangend touw.

poelot; zie: npadi"; pëpoelot; hees-
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tertje, waarvan de stam, na met katoen

of garen omwonden te zijn gebruikt wordt

om tanden, mond, ooren en oogen van een

afgestorvene te reinigen.

poe m pon; moempon, verbranden van

de »djëorami" na den oogst op «tengga-

law'an" of ladang's (zie die woorden)

;

aanleggen van een vuur ter verbranding

van de ruigte en stoppels op een ter

bebouwing bestemd boschland.

poenaj; de wilde groene duif : soorten

zijn: poenaj: badjoe; bëloekaor; 'oegol;

rakaq; si'olan.

poendji'an; gezegd van twee honden,

die elkaar den strijd durven aan te binden.

poendjtn; gew. poendjm peloeroe, zak

van chits waarin vroeger de kogels werden

bewaard.

poen dj on g; e. s. v. offermaal; soorten

zijn: poendjong: boelos; boerong darë (B);

padi beram; kambmg; kebaw; raje (B),

rajaw (5).

poengah; verwaand, opgeblazen, trotsch.

poen ga r (B); (ook: pepoengaran),

soengar (S), (ook : sesoengaran) ;
gezegd

van iemand die als buskruit opvliegt

;

die spoedig driftig wordt, wiens drift

echter spoedig bekoeld is.

poenggas; moenggas, een bouwgrond

zuiveren van ruigte en onkruid.

poenggong; de posteriores; zie ook:

bëdtl.

poenggoq (5), poenggo'aq (5) ; nachtuil.

poenggor (ook: poenggoor); doode

boom zonder takken, stronk.

p o e n g o t ; moengol, oprapen, opzamelen,

van den grond plukken of inzamelen;

sepoengot ; e. s. v. kinderspel.

poengkaq; I af knolten, afbreken van

stengels, lakken, enz. ; II pëmoengkaq boengë

(2?) ; boete den jongeling opgelegd, wanneer

hij vóór het »masoqka(n) boenttng" (zie

dit woord), het engagement verbreekt,

welke boete aan het meisje wordt uitge-

keerd; III poengkaq pakoe; een van de

huwelijksceremonien.

poengkor = rëpat.

poentjaq; top, kruin.

poentjë (B), poentjaw (S); zie: grroe-

mah ; moentjë 'api, gezegd van de woning

waar het eerst de brand is uilgebroken.

poen toe; e. s. v. armband.

poentong; afgehouwen stomp, stompje,

eindje, overgebleven stuk ; ook : brandhout;

poentong: loepë (B), loepaw (5), e. s. v.

hout, dat van binnen kurkdroog, van buiten

vochtig is.

poep oh (B), poepo'ah (5) ; vlijtig, naar-

stig, ijverig; poepoh (B), [poepo'ah (S)]

djawat, aan één stuk doorwerken ; onder het

werken niet van uitscheiden willen weten.

p o e p o 1 ; = poeüor, dat meer in gebruik

is; poepol 'agong, de groote pluk.

poepor (ook: poepoor); I zie: »pang-

gang"; II zich in het zand baden van

gevogelte; poeporan, het kuiltje inz. door

kippen in zand gegraven.

p o e p o t ; I blazen, waaien
;

poepotan,

blaasbalg; poepotan: tëgaq, smidse; tepoelik,

smidse van een passaringezetene ; mas,

smidse voor goud en zilverwerkers; II

afgeloopen, ten einde van een «bantjan-

gan" (zie dit woord).

poeraq; poeraq poeraq = (ë)'nggë-

rawe (B).

poerik; kwaad, nijdig zijn op iemand.

poe^roe; de frambozen uitslag.

p o e r o n ;
(ook : poeoron) ; e. s. v. mat-

tenbies.

poe</roq (2?), poeoro'aq (S) ; I = bë-

lakang; II plaats op de «salon" (zie dit

woord), waar de vrouw des huizes hare

bevalling afwacht en verblijft tot den 40en

dag na de bevalling.
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poe sake (B), poesakaw (S); erfgoed,

erfstuk, erfenis, familiestuk.

poesao/r; I horizontaal, in de rondte

draaien zooals bijv water in de draaikolk;

II poesat/ran (ook: poesaran) ; kruin op het

hoofd; poesaojan (ook: poesaran) tast'k;

het middelpunt der aarde.

poesat; navel; poesat: boedjal (B),

boesot (S), uitpuilende navel; langgoq(#),

tanggo'aq (S), de gewone vorm van den

navel; mate (B), mataw (S); de traan-

heuvel.

poesi'q (B), poest'aq (S); spelen; poe-

siq'an (B), poest'aq'an (S), spel, speel-

goed.

poetaj; zie: «bangkah".

poetat/r; moelagr, in de rondte draaien,

opwinden bijv. van een horloge.

poett'ng; puntig einde, dat ergens in

moet komen, zooals van een mes in het

heft; poehng gigi; wortel van eene

tand.

poetiq (B), poett'aq (S); de vrucht in

haar eerste ontwikkeling na het afvallen

van den bloesem.

poeti</r; moet u/r; plukken, oogsten

van sommige cultuurgewassen als peper,

koffie, kruidnagelen enz., doch niet van

rijst.

poetjat; bleek van gelaatskleur door

schrik of ziekte; (volgens («/), ook: be-

trokken van het gezicht); poetjat teterosan,

doodsbleek.

poetjong; e. s. v. geneeskrachtige

plant.

p o e t j o q (B), poetjo'aq (S) ; jonge spruit,

leeder uiteinde van planten. Verder ge-

bruikt als hulptelwoord voor een aantal

brieven; sëpoetjoq (2?), [sëpoetjo'aq (5)1

soerat, één brief; poetjoq 'oemboq (B).

poetjo'aq 'oembo'aq (S), tepel.

poe tos; I afgebroken van alles wat zich

VERU. BAT. GEN. Lilt.

in de lengte uitstrekt bijv. louw, ketting

van eene, beraadslaging, verhaal, het leven,

levensonderhoud, onderhandeling over prijs

of andere zaken; poetos bitjare (B), [bitja-

raw (5)], einde van de beraadslaging, ook:

ten einde raad; poetos rege (B), [regaw

(5)], naaste prijs; poetos njawe (B), [nja-

waw (S)], den geest geven, sterven

;

kepoetosan rapat, eindvonnis, uitspraak;

moetoska(n), afbreken, afsnijden; moetos-

ka(n) perkare (B), [perkaraw (S)], eene

zaak beëindigen, eene beslissing nemen

in eene rechtszaak; poetos paras; geheel

en al afgedaan, beslist; II poetos gentong,

eene heidensche ceremonie, waarbij onder

aanroeping van de geesten hun verzocht

wordt een onbekend ziekteverschijnsel te

openbaren.

poe(w)'jju/r; e. s. v. aromatische plant,

soorten zijn: poe(w)'%r: lakë (B), [lakaw

(S)], de cardamom ; lënggig?7/r; liiïpan;

nasi; 'oetan
; pë^rkat; soeloh (B) [soelo'ah

(S)]; timbang; toeko'aq (S); toetot.

poe (w) 'as; verzadigd, voldaan, genoeg.

poe(w)'asë (#), poe(w)'asaw (S);

vasten, de Mohamedaansche vasten.

poh on (B), poe'on (S); boom.

pojang; overgrootvader; voorouders;

stamvader; pojang këtoenggalau, algemeen

stamvader.

pokoq (B), poko'Sq (S); zie: poe-

koq (B).

pokang; zie: bedil.

pong; klanknabootsend woord vooreen

plompend geluid bijv. van een emmer,

die onderste boven in het water gedom-

peld wordt.

po tih (B), poU'ah (S) ; wit, blank, zuiver

van het gemoed; poü'h (B), [poti'fih (S)]

ielogr, wit van het ei.

pol on g; afgesneden stuk; motong,

snijden, afsnijden.

9
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graba\ = grabê (B); ook : blindelings

in de rondte taslen.

grabe (B), #rabaw (S), [ook: rabë

(B), rabaw (5)] ; megrabé (/?), me-

orabaw (5), tasten, tastend bevoelen of

aanraken.

grabon. niet goed kunnen zien.

</raboq [B), grrabo'aq (S); zwam inz.

van den arenpalm.

radah; tëradah boelan, rechtop loopen,

met het gelaat een weinig naar boven

gericht; een meisje dat van nature zoo

loopt zal ongetwijfeld bij de bevalling

sterven ; (volgens (/), zal de echtgenoote

van iemand die aldus loopt spoedig sterven).

radang; aardappel; soorten zijn: ra-

dang: kisal; tjinë (B), tjinaw (S).

«/radjan g (Z?) = pantjang.

rad je (B), radjaw (S); vorst; gewoonlijk

wordt daarmede het «margahoofd" be-

doeld; mëradjë (B)
t

mëradjaw (S), zie:

toetogran.

ra dj in; ijverig, vlijtig, naarstig.

gra&oe; (ook: gregradoe), I ophouden,

stilhouden, stil blijven staan, rusten, ver-

toeven ; II genezen van eene ziekte.

ragah; I gezegd van jongelingen die

niet meer groeien; maximum van lengte

hebben bereikt; II gezegd van een op

leeftijd zijnden celibatair; III mëragah;

schuin geveld van een lans, een geweer

enz. ; IV mëragah, met een lans of iels

dergelijks steken.

ragaj; bëragaj = tjëgraj; bëragaj'an

;

ontbonden van doode lichamen («/).

ragam; 1 wijze, manier waarop iets ge-

schiedt; luim, kuur; ook: aard, inborst; II

wat door kwade geesten wordt veroorzaakt.

ragaq; het opkoopen van padi bij

groote hoeveelheden.

ragi; I de kleuren in een weefsel;

II kunne.

ra go e; verward, in de war zijn.

rahi; bërahi, bekoord zijn, liefhebben.

ra'th (B), raVah (S) [ook: gra'ih (B),

graYah (S)]: I zie: djeme(fi); II mëra'th

(B), mëra't'ah (S) ; den haan van een ge-

weer aftrekken.

rajap; I merajap, kruipen van planten

en insecten ; Il = banjaq.

rajaq; bërajaq, voor zijn genoegen

ergens naar toe gaan; kuieren.

rajas (B) = rajë (B); (het woord

wordt in de spreektaal niet gebezigd).

rajë (B), rajaw (S); I aanduiding van

de excessief; II groot en zwaar gebouwd

van een' man; goed in blad en tak zitten.

rajoe; zie: poetjat.

ra kit; vlot.

«/ralang; megralang, ontoereikend.

f/ramah; megramah = bëdjabal ; zie

:

»djabal".

ram as; = ëmas.

#ram bah; me^rambah, een veld voor

den tweeden keer wieden.

rambaj; de slaartvederen van gevogelte

en pluimgedierte; rambaj pandjang, lange

overhangende staarlvederen van hanen

;

rambaj toegang, de rechte lange staarl-

vederen, onder de overhangende staarl-

vederen; pëmboenbon rambaj, de fijne

kleine staarlvederen van een haan.

grambam; gezegd van padi, die niet

voor dagelij ksch voedsel gebruikt wordt,

als »padi poelot", »padi bëram".

rambang; I op goed geluk af, luk of

raak; Il vezeltouw van een werpnet.

ramboe; (ook grarnboe) ; franje ; de

overgebleven uitstekende draden van een

afgeweven kain, welke worden afgesneden.
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ram boe tan; e. s. v. vrucht met haar-

achtige schil; soorten zijn: ramboetan:

këbanjakan: toengaw.

ra me (B); (ook: oramë), ramaw (S);

[ook: oramaw (S)], gew. sëoramë (B),

se^ramaw (S); wat communaal door de

doesongenooten wordt bezeten, zooals door

den stamvader aangelegde vischvijvers,

aanplanlingen enz.

rami; druk, vroolijk, levendig, met zijn

vele, sterk bevolk; bërami rami'an, zich

met elkander vermaken.

ramoe; meramoe of bëramoe, het be-

noodigde materiaal bijeenbrengen bijv. voor

het bouwen van iets; de benoodigdheden

verzamelen voor het bereiden van een

geneesmiddel, voor een oflermaal; in ge-

reedheid brengen van alles wat voor een

feest benoodigd is ; ramoe'an, dat materiaal

enz.; ramoe'an pengate (B), wat voor hel

maken van gebak noodig is.

r a m p a j ; fijn hakken, in stukken hakken.

ram pas; merampas, met geweld ont-

nemen, afnemen, rooven, verbeurd ver-

klaren.

grampas; mëgrampas, kort snijden van

gras enz. met een «pëdang boeloh (B)''

(zie »pëdang").

ramptng; slank, tenger van leest, dun

van middel.

ram pok; mërampok, iemand overrom-

pelen, berooven.

r a m p o s ; I rëramposan, grof, onbeschoft

van taal ; II mërampos, gezegd inz. van

een' tuin, die geheel en al in onkruid,

gras, ilalang enz. zit.

randaj; 1 randaj randaj = 'oejon; II

(B), door het water rondwaden om met de

voeten iets te zoeken («/).

girandan; meorandan, zie: djeme (5).

randaw (ook grandaw); mërandaw,

spijzen met iets vermengen bijv. rijst met

djagoeng of »gadong" bij gebrek van het

eerste voedingsmiddel.

randë (B), randaw (5); weduwe; randë

boengë (B), randaw boengaw (5), gezegd

van een jong gehuwde vrouw, die na het

»nikah 'adam" alvorens den bijslaap te

hebben uitgeoefend haar echtgenoot door

den dood verliest; randë (/?), [randaw (5)]

lëkëlawing van tafel en bed gescheiden

vrouw.

randjaw; voetangels, doorgaan van

bamboe vaak met geharde punten.

^randjaw; grandjaw: loempatan, ra-

kit; inrichtingen inz. om tijgers te vangen.

randjüigan; sërandjtngan, een paar

van ringen en armbanden.

randoq (B), rando'aq (S); mërandoq

(B), mërando'Sq (S), iets op crediet koopen.

^randoq (B), grando'aq (S); I lange

afhangende haren van een ouden bok II

volwassen van mannetjes dieren, (uitslui-

tend van klein hoornvee).

grangaj; gezegd van boomen, die slecht

in blad zetten.

«jrangaw; spaak van een wiel ; rad van

een spinnewiel; de bamboelatjes, die met

het eene einde in de »të<jn'ng" van de

»tangkol" gestoken zijn (zie die woorden).

ranggah; zie: »këbaw".

ranggaj = ranggas.

r a n g g a s ; ontbladerd en dor, een dorre

tak.

pranggas; mëaranggas, slingeren van

lianen.

rangkah; vermolmd van een boom-

stam.

rang ka j; wat tot een verbonden is;

trosje.

rangkang; sërangkang, een paar van

oorknoppen

;

rang kap; dubbel, paar inz. van pieken,

lansen enz.
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rangkaq (B), rangkang (S); mërang-

kaq (B), mërangkang (S) ; op vier poolen

of op handen en voelen gaan, op handen

en knieën kruipen.

grangkaw; lang en tenger.

rangke (B), rangkaw (S); geraamte.

o/rang kt'1; wat tot een verbonden is;

trosje.

«/ranjang (B), oranang (5); 't zeer

benauwd, zeer warm hebben.

prangt s; gleuf in de bovenlip; ook;

gespleten van de bovenlip.

rantaj; keten, ketting; sëranlaj, hand

aan hand.

rantang; (ook: grantang) = orapoh

(/?); ook gezegd van hout, dat zich ge-

makkelijk laat kloven.

rantaw; 1 streek, uitgestrekte kust,

recht gedeelte van eene rivier; II niëran-

taw, reizen naar een vreemd land gaan

;

mërantaw (ë)'ndt'q (/?) [(ë)'ndt'aq (S)] bë-

dapogr, zich ergens in den vreemde met-

terwoon vestigen met het voornemen echter

t. g. t. naar zijne geboorteplaats terug te

keeren; in het tegenovergesteld geval spreekt

men van «mërantaw bedapogr".

rantï'ng; twijgje, dun takje zonder

bladen; mëranü'ng 'a'ogr zeer oud worden

nl. als een bladerlooze bamboestoel.

rantjak; l kleine vierkante horde van

bamboe om daarop offergaven te plaatsen;

II e. s. v. gouden oorhanger voor jonge

meisjes («/).

rantjang = tjëntjang.

rantjangan; jonge uilgeplante dadap-

stekken dienende tot lei- en schaduw boom

van de peperplant.

rantjtq (/?), rantjt'aq (5) = rëtjtq.

rantjong; schuin aangepunt.

ra n tot = roenton.

ra' oh (B), = pade (#).

ra 'op (ook: ora'op); mëra'op; zooveel

als men in de twee aaneengesloten holle

banden kan nemen ; met de beide handen

ablus meten of opscheppen, naar zich toe-

trekken of halen.

ra'ot; mëra'ot, met een klein mes

«sëra'ot" iets bewerken (bijv. rottan ker-

ven), de ruwe kanten afsnijden, iets be-

snijden.

rap; »kruis" bij: «kruis en munt",

grap; ngëorap, tabak kerven.

ra pat; I dicht, bijeen, goed aansluitend,

gesloten ; 11 vergadering met de hoofden

zoowel om bestuurs- als rechtszaken te

behandelen.

grapat; dikwijls, vaak, iedere keer.

o/ra pot (#), #rapo'ah (S); broos,

brokkelig, molmig, verleeld van hout,

touw enz.

grapong; meorapong, dobberen op het

water.

rarang (B) = larang.

rarat (B) = larat en = 'oendor.

rariq (B), lart'aq (S); merartq (B),

melart'aq (S), draaien op een draaibank.

rasan; beraadslaging, bespreking; ook:

rechtszaak.

rasë (B) [ook: grase (/?)], rasaw (5)

[ook: grasaw (5)]; gevoel, smaak van iets,

geur; gevoelen, meening; mërasë'i (B),

merasaw'i (S), gevoelen, ondervinden.

rasi (ook: grasi) = rasë (B); gew.

rasë rasi (grase grasi) (B); rasaw rasi

(orasaw orasi) (S).

ra sol; gezant Gods.

r a l = rapas.

ra tap (ratapan); klaaglied.

ratë (B), [ook: grate (B)], rataw (S)

[ook : orataw (S)]
;

gelijk, effen, vlak.

r a 1 1 b ; mëraüb, onophoudelijk de woor-

den »la 'ilaha Mla 'allah" uitroepen.

ratjap = orapat.

ratjtk [ook: ratjiq) (B)]; e. s v. vogel-
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strik, voorzien van paardeharen, strikken

om vogels te vangen.

ratjon; vergif; meratjon, vergeven,

vergiftigen.

ra toe; I vorst; II aanspraakswoord

nl. waarmede een gewezen pasirah wordt

aangesproken indien een zijner zoons hem

in de waardigheid is opgevolgd.

ratos; honderdtal; sëratos, honderd;

bëratos ratos, bij honderden ; meratos 'agri

den 100en dag (na iemands dood) vieren.

grrw ah; ijdel, te vergeefs.

r a w a n ; een zevental, een stel van zeven

;

als hulplelwoord gebezigd bij netten : djale

(B), [djalaw (S)] sërawan, een stel netten

;

bij knoopen : kantpng sërawan, een stel

knoopen (uit zeven stuks bestaande); zie

ook sub. palaq.

r a w a n g ; overslrooming door water van

de bovenlanden.

rawaq; mërawaq, villen, van het vel

ontdoen.

ra wat; = kerdje (Z?) ; rawatan = pe-

kerdjë'an {B).

ra we (B), rawaw (5); eigennaam van

hel monster, dat bij eclipsen, zon of maan

heet inleslikken; tangkap rawë (B) [rawaw

(S)] zon, — maaneclips.

o/rawtng; doorgeseheurd van de oorlel

tengevolge van het doorboren daarvan om
er een ring in te doen.

rawoh (B), rawo'ah (S) = goehok

;

lawong; lohong.

g rawoh (B), grangkaw (S); gezegd

van een lang en mager persoon.

rebab; viool, die met een boog ge-

streken wordt.

rëbah; 1 neerstorten, omvallen van

zware voorwerpen zooals een boom enz. ; II

rebah di pintoe'an, sterven bij de bevalling.

gr ë bah; neergebogen zooals een volle

rijstaar.

rëban; kippenloop.

rëbang; e. s. v. sjaal, die de vrouwen

over het hoofd dragen.

grëbë (B), o/rëbaw (S); I een hoop

dorre takken of geveld houtgewas gew.

op een' pas ontgonnen akker; II mëgrëbë

(B) mëorebaw (S), voor den eersten keer

bevallen; III drijfvuil in zee of in rivieren.

r ë b i (j) ' a h ; vrouwelij ke doekoen en

godgeleerde.

rëboe; Woensdag.

greb oh (B), orëbo'ah (S); grëgrëboh

(B), gregrëbo'sih (S), buiten adem zijn,

vermoeid zijn bij klimming met een vracht

op hel hoofd.

o;rëbong; jong eetbaar uitspruitsel van

de bamboesoorten: boeloh (B) [boelo'ah (S)]

bëtong; kapal; mansan ; moenti.

o/rëboq (B), grëbo'aq (S); meel van

rijst.

re bos; alleen in water gekookt zooals

aardappelen, sommige groenten; mërëbos,

aldus kooken.

rëbot; mërëbot om het eerst trachten

te bemachtigen, voor een ander iets trachten

te grijpen; rëbotan ; zie: wang en koele (B).

rëdah (ook: o;rëdah); mërëdah (ook:

mëorëdah) in stukken bakken van takken,

van reeds gevelde boomen op een' akker.

o;rëdam; gezegd van een houtvuur,

dat na even te zijn opgeflikkerd, weder

uitgaat.

rëdang; beredang, door elkander liggen

bijv. van kopjes.

rëdap; e. s. v. handtrommel.

grë&ë (B), o/rëdaw (5); plotseling op-

houden van een slagregen.

rëdjap; I naam van de 7 de maand

van het mohamedaansch jaar; II raërëdjap,

flikkeren van den bliksem

redjëki; levensonderhoud, levensmid-

delen, dagelij ksch brood.



134 MIDDEN MALEISCHE WOORDENLIJST.

orëdji (B), o/rëgt'ng (S); vies den neus

voor iets optrekken.

red jong (ook: orëdjong) ; minnelied,

beurllied ; bërëdjong, elkander beurtliederen

toezingen.

re dos (ook: orëdos) = roenton; ook:

met geweld aan iets rukken, bijv. aan

iemands arm.

o/re ga q = takot; huiverig om iets

te doen

g re gas (B), gëgas (5); e. s. v. mat-

tenbies.

regat = rëntas.

rëgë (B), rëgaw (S); prijs, waarde:

rëgedjemë (B) = koele (B), rëgë

njawë (B), rëgaw njawaw (5); boete

destijds hij doodslag op slaaf of slavin den

delinquent opgelegd, gelijkstaande met de

waarde van den (de) verslagene; rëgë

kepëgalan (B); zie: koele (B).

g re. ging I = kamah; II = bëntji.

rëgt'q (B), tëgi'aq (S); pokdalig.

g regis; de stokjes, welke in de idjoek

worden gevonden.

rëkah; gebarsten van de schil van

sommige vruchten, van de huid van handen

of voeten.

r ë k a t ; kleven, plakken ; përëkat, kleef-

stof, lijm.

o/rëkoe; even uitgekomen van hoorns.

#rëkop; terugkaatsing of flikkering

van het licht op het water, in regen

en dauwdruppels enz

rëmajang; rëmajang sakti; naam

aan jonge meisjes in «rëdjongs", toege-

kend.

rëmas = emas.

g rem as; verguisd, verbrijzeld, gesmol-

len, opgelost.

rem bas; opstijgen van stank (J).

g r ë m b i (ook : rëmbi) ; de ongedoornde

sagopalm.

o/rëmbi(j)'ë (B), o/rëmbi(j)'aw (S), de

gedoomde sagopalm.

rem bon = (ë)'mbon.

rëmëlan; de vasten maand.

remis (ook: gremis); e. s. v. eetbare

mossel.

o/rëmpan; gew. : greorëmpan; drijf-

hout die bij een bandjir bij de oevers van

de rivieren achterblijft, waardoor de rivier

voor een deel versperd wordt.

remoenggaj; e. s. v. boom welke

vruchten als groente wordt gebruikt.

rëmok; vermorzeld, verbrijzeld, ver-

gruisd.

r ë m p a h ; specerijen, kruiderijen, dro-

gerijen.

rëmpaq; sërëmpaq, op eenmaal, in

eens, allen tegelijk.

rëmpat; dwars naar iets toe, («/).

rëmpënaj; e. s. v. boom.

rem pok; mërëmpok, tegen iets beuken,

bijv. tegen een deur.

o/rënah (ook: tanah o/rënah); uitge-

strekte en vlakke strook lands.

</rënaq; op hoogst onfatsoenlijke ma-

nier zitten nl. de beenen rechtuitgestrekt

en wijd uit elkaar geopend, het lichaam

achter over gebogen op beide handen

rustende.

o/r ën as; rijstdiefje, soorten zijn: ore-

nas: barat; ramhaj pandjang.

rëndah; laag, nederig.

rëndam, (ook: o/rëndam); in het water

staan, in de week staan.

rëndang, (ook o/rëndang); bakken,

fruiten.

ren da q; bërëndaq, stilhouden, rusten,

vertoeven.

rëndjth (B); [ook: batm rëndjt'li

(/?)] ; een oude vrijer, een oude

gek, die nog gaarne met de meisjes

flirt.
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rëndjongan; e. s. v. eetbaar zoutwa-

terkrabbe.

gr en gam = soesah.

rengaq; I (B), merengaq, iemand af-

snauwen, II = bi(j)'as.

ren gas; e. s. v. huidziekte, veroorzaakt

door aanraking van de »gëlah këmang"

(zie die woorden).

rënggot; mërënggot, vlug in alles,

snel, schielijk.

r eng ih (B), rëngi'ah (S), [mërengt'h (B)

mërengt'ah (S)] ; streng, wreed, hard, hard-

vochtig, ook : lichtgeraakt, oploopend.

rëngis; mërengis, iemand een standje

maken.

rëngit (ook: orëngtl); kleine zeer ste-

kende muggen.

orë ngkam; zooveel als men ineens

met eene hand kan nemen.

<jrëngos; bëorëngos, den neus snuiten

met den duim tegen de neusvleugels ge-

drukt, (zooals de inlanders doen).

rëngol; merëngot, gezegd van iemand,

die op elke hem gestelde vraag het ant-

woord schuldig blijft.

orëngot (B), roengol (S); meerengo t

(B), mëroengot (S); drijnen van kinderen,

zeuren.

greniq (B) = këtjiq (B).

rënjaj (/?); flauw, zoeteloos (J).

orënjaj ; gew. 'oedjau ^rënjaj ; motregen.

rënong (ook: orenong) ; I belrokken

van de lucht, niet helderschijnend van de

zon; II mërenong (5); stuurs kijken.

o/re n tang; I mëorëntang, uitspraak

doen in twisten tusschen leden van een

»kaoem" door den »mëradjë(Z?) [mëradjaw

(S)"] ; (zie die woorden).

rëntaq; bërëntaq, met de voeten op

den grond stampen.

orë ntaq; grëntaq grëntaq, kraken van

den vloer, («/).

ren tas; mërëntas, een' omweg afsnij-

den, een korteren weg nemen.

rëntjaka; e. s. v. geschut.

o/rën tj a m ; mëorëntjam, opborrelen van

het water als het pas begint te koken

;

ook: wel mëo/rëntjam meriruh (B) [mëri-

n*
J
ah (5)].

r ë p a n g (ook : orëpang)
; geregelde aan-

plant van vruchtboomen, bamboe enz.

rëpat (ook: orëpat); I effen, gelijk,

niet met uitstekende punten ; mërëpat, effen

afkappen, zooals een kokosnoot met een:

«parang" (zie dit woord); II sëorëpat ngan

bakior, afstand van den schouder tot den voet

;

sëorëpat ngan(ë)'ntoe(w)'at; afstand van de

knie tot den voet; sëorëpat ngan këning;

sëorëpat ngan palaq, afstand van de kruin

van het hoofd tot den voet ; sëorëpat ngan

pinggang ; afstand van den middel tot den

voet; afstand van het voorhoofd tol den voet;

ook : gezegd van twee personen, die naast

elkander loopende even laug zijn; iets juist

gelijk houden met het voorhoofd, bijv. om

de lengte te melen; 't haar gelijk langs

het voorhoofd afknippen (</) ; III sëorëpat,

eens gezind; overeenstemmend.

rëpi(j)'ah; repi(j)
J

ah (ë)'mpaj, ons

guldenstuk; rëpi(j)'ah koewavv, rëpi(j)'ah

nipts; zilveren muntstukken van de grootte

van ons guldenstuk.

repo'ah (5); merëpo'ah, voorden twee-

den keer bewerken van een »'oeiuaw (S)"

(zie dit woord), waDneer men behalve van

de schoffel ook nog van hel kapmes moei

gebruik maken.

rëraj (B) = leraj.

orëoramë (B), orëoramaw (S); vlin-

der; soorten zijn: orëoramë (B) [orëora-

maw (<S)] : 'abang ; bësaq ; 'idjang ; koe-

nt'ng; potth (B), pott'ah (S).

grëgri(})'é (B), oreori(j)'aw (S);

[mëorëori(j)'ë (B), mëorëor(ij)'aw (S)];
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onstuimig, dringend verlangen naar iels,

zooals bijv. een zuigeling naar de borst enz.

gfrëgrimbaw (B); slechte oogen heb-

ben (J).

</rë#rimang; kleine kakkerlak.

rë</ri</ring; gevoel, dat men heeft bij

'l opkomen van de koorts.

r e r o e h e (B), rëroebaw (5) ; I wat voor

eene reis medegenomen wordt om als ge-

schenk te dienen ; II merëroebë'i (B), mërë-

roehaw'i (5); iemand met geschenken voor

zich trachten te winnen ; geschenken aan-

brengen om geene weigering op zijn ver-

zoek te krijgen.

</rë#roekoe; e. s. v. gras als toespijs

gebruikt.

gregroev/aq', c. s. v. snip.

gregrojan (ook: rërojan); iemand,

die moetende vomeeren niets dan spog op-

geeft; misselijk («ƒ).

rësajë (B), resajaw (S) ; mërësaje (B),

merësajavv (S); hulp vragen aan kennissen,

vrienden en bloedverwanten bij hel . be-

planten van zijn velden, bij het opzetten

van eene woning.

gresam; e, s. v. varenplanl, waarvan

schrijfpennen worden gemaakt; soorten

zijn: </rësam: babi; boeboe; doedoq (B),

doedo'aq (S) ; oenos.

rësap; mëresap; eene onbekende of

onbegane plaats blindelings binnendringen;

iets opzuigen zooals water door den bodem

r ë s ë d i n ; (gew. toe(w)'an resëdin) resi-

dent.

rësth (B); merësi'h, hard gebakken,

geroosterd («/).

rësi(j)
J
ë (B), rësi(j)'aw (S); geheim.

r ë s i n g (2?) ; mërësmg, sterk prikkelend

in den neus («/).

gresiq (B), grest'aq (S); kurkdroog.

r ë t a q (ook : </rëtaq) ; I gebarsten, barst

;

mërëlaq, barsten; Il klanknabootsend woord

voor het geluid van het knakken der ge-

wrichten ; III rërëtaq (meer in gebruik)

:

gregrëiaq, barensweeën.

gr ei as; më#rëtas, doorhakken van

rottan, touwwerk.

rëtt'h (B), (ook: grëlih), rëtt'Sh (S)

(ook: grëii'ah); mërëlih (B) (ook:me</rë-

l»Ii), mërëtt'ah (S) (ook : mëgrëiiah) ; knet-

teren, knappen van het hout in het vuur.

rëtjaj'an; zie: rëtjaq.

rëtjaq; gew. verbonden met rëtjaj'an

;

mëretjaq mëretjaj'an, heen en weer bewe-

gen van lichte voorwerpen (ook : door den

wind) zooals bijv. gouden lovertjes aan de

haarversierselen van jonge meisjes; (in de

spreektaal worden die woorden zelden of

nooit gebezigd).

rë Ij ë (B), tjërtjaw (S) ; iets berispelijks,

smet, gebrek; merëtjë'i (B), (më)'ntjërtjaw

(S), versmaden, afkeeren, blameeren.

rëtjtq (B), retjt'aq (5); spat; mërëtjiq

(B), mërëtjt'aq (<S), spatten.

rëtoq (B); iemand voor alles voor-

spannen, voor alles gebruiken, (</).

ribang; gezegd van hysterische aan

halucinaties lijdende jonge meisjes, die,

wijl hun 't hoofd op hol is gebracht zich

ten laatste inbeelden door hemelsche

jongelingen te zijn uitgenoodigd hen te

volgen en vaak dagen achtereen in hel

bosch verblijven.

ribë (J?) ; de onroerende goederen,

welke worden aansgeproken bij het niet

voldoen van een boele door den delinquent.

riboe; duizendtal; sëriboe, een duizend.

g rib o e (B); oorhanger door jongge-

huwde vrouwen gedragen tot hunne eerste

zwangerschap of tot na de bevalling.

ribot; storm.

griding (B), biding (5); boord rand,

zoom.

ridjih (/?); opborrelen van lucht, (•/).



MIDDEN M.4LEISCHE WOORDENLIJST. 137

ri(j)'al; I Spaansche mat; soorten

zijn: ri(j)*al: 'ipangan; ter waarde van

f 1.— ƒ 1.50; raerkm; ter waarde van

/' 2; tjagaq; ter waarde van f 2.50; ki-

pas; ter waarde van f
5".

ri(j)'ang; mëri(j)'ang 'ati; prettig,

aangenaam gestemd.

#ri(j)'ang; me#ri(j)'ang dadah; verhit

door koorts {?).

ri(j)'aq; gew. verbonden met ri(j)'e

(B), [ri(j)'aw (S)] ; ri(j)'aq ri(j)'ë (B), ri(jyaq

ri(j)'aw (S); leven, rumoer, lawaai, luid-

ruchtig.

ri(j)'as; zie: pedang.

ri(j)'ë (B), ri(j)'aw (S); zie: ri(j)
J
aq.

ri(j)'oh(Z?), ri(j)Vah (S); = ri(j)'aq.

0ri(j)*oh (B), #ri(j)'o'ah (S); = soesah.

rikaq = banjaq; (het woord wordt

zelden in de spreektaal gebezigd).

grikil; oriktlan, steenachtig van

vruchten.

ril; hekwerk, rastervverk, leuning van

een brug.

rila; tevredenheid toestemming, gunst;

merilaka(n), iets toestemmen, tevreden met

iels zijn.

rilaw (ook: grilaw); e. s. v. paling.

rt'm; lederen riem; n'm ka^rtt, «'m

bawaq.

grrimah; kruimel; de rijslkorrels, die

over den grond verspreid liggen, nadat

kinderen gegeten hebben.

grimaw.; grimaw: dahan (/?), da'an

(S); tenong; toetol; soorten van wilde

katten; se^rimaw; e. s. v. kinderspel ; rim-

bang ; e. s. v. kinderspel van meisjes.

rimbaq; maal, keer.

grimbaq; begrimbaq = groejaq.

ri mbas; e. s. v. dissel.

grrimbas; me^rimbas, schoonmaken

(nl. zuiveren van gras en onkruid) van de

»pëlang" (zie dit woord).

grimbe (B), grimbaw (S); het woord;

grimbë (B) orimbaw (S) dalam; oerwoud;

ook : bosch, dat nog nooit in cultuur is

gebracht; me^rimbe (B), mëgriinbaw (S),

in cultuur brengen van zulk eeu boscb,

van oerwoud ; orimbë da#re (B), «/rimbaw

da#raw (5), maagdelijk woud.

rimbih (B), rimbfah (5); bemoeilijkt

worden in het gaan, doordal men kleine

kinderen bij zich heeft.

grïmhil', zwanger, drachtig; grimbil

kebaw, een zwangerschap van 11 a 12

maanden; grimbil kambtng; wanneer,

tijdens de zwangerschap gedurende de

dagen waarop de vrouw anders zou men-

strueeren zich een slijmachtig vocht uit

de vagina afscheidt.

rimbon; hoog van gras; vol, bladrijk

van hoornen.

rimpi'an; zakje van laken of chits,

waarin de «bënang hoelang" (zie dit

woord) wordt bewaard.

rimptng; mërimping, zigzag.

rimptt; I bërimpjt, vlak tegen iels

aangesloten; II berimpttan = sëpasigran.

r in doe; (ook: grindoe); sterk verlangen,

smachten naar iets.

rijigaj; gezegd van boomen, die slecht

in takken, bladeren, en vrucht zitten; ook

gezegd van damar en karetboomen, welke

niet meer kunnen worden getapt.

ringgaj; mëringgaj, dun bezet van

bladeren, («/).

ringgtt; gew. ringgit boerong, onze

rijksdaalder in onderscheiding van » ring-

git": kapas, Maria Thérésiadaalder; tja-

gaq, Carolusdaalder.

ringgong = oroegaq.

r inging (#), rinjt'ng (S); bëringtng

(B), bërinjtng (S) = gadoh (B).

ringtt; mëringit, een »rëdjong" (ziedil

woord) zachtjes binnensmonds neuriën.
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ringkas = ganljang.

ringkth (B), ringkt'ah (5); mooi,

schoon, fraai, sierlijk, bevallig; reringkth

(B), reringkt'ali (S), zeer fraai, buiten-

gewoon mooi.

ring kot; e. s. v. ziekte aan de ge-

wrichten.

gr inih (B) = gegong.

rinjtng; rumoer, geraas, gelier.

rintiq (B), rinU'aq (S); zie: 'oedjan.

grinliq (B), o/rinu'aq (5); spikkel;

griniiq (B), [orinU'aq (S)] lëkoekoe, lepel-

ring.

rirang; (ook: orirang) = kabong.

pis; = tjoelok belirang en koestkkan.

risaj; bamboezen horde om daarop

»dë<?ri(j)'an" (zie dit woord) fijn te wrijven.

risaw; slecht, liederlijk; landlooper,

vagebond, bandiet.

ristt; dicht, naast elkander, goed aan-

sluilend, gesloten.

griste (B); met/riste (B), de gebruike-

lijke vragen, die men iemand doel bij eene

eerste ontm eling.

ritoq (B), (ook: ritok); ritok (S) =
roesoh (B).

riwis; e. s v. watervogel.

roda; rad, wiel.

rodi; I order, bevel; Il hoofdelijke

belasting, (meer in gebruik is: tjoekaj).

o/roe'ap; e. s. v. worm.

roe ban; roeban këlam, een in zee

huizende geest.

roebe (B), roebaw (S); ?

roe bob (B), roebo'ah (S), [ook: groe-

boh (B), ^roebo'ah (S)], instorten, bijv. van

gebouwen.

roedos; e. s. v. steekwapen.

o/roegaq; bë</roegaq, slingeren, been

en weer bewegen.

roegi; verlies, schade.

roegoq (/?), roego'aq (S) = ken'p.

g roe jong; het lont der palmboomen

in tegenoverstelling van het merg.

o/roekam; e. s. v. gewas met doorns

en weerhaken.

roek op; tëroekop, omgekeerd ; de zijde

van het koperen plaatje bij «dja't'h dela-

pan" in gebruik, waarop de zwarte slip

niet is ingebrand (zie: dja'ih).

roekoq; (B), roeko'aq (5); slrooci-

garetje, sigaar.

o;roelang; be^roelang, het zich na

het huwelijk [bij »'adal koele (B)" (zie

koele) gesloten], voor den eersten keer

begeven van jonggehuwden naar de ouders

der vrouw.

roelth (B), roeiï'ah (5); [ook: o/roelih

(B), o/roeh'ah (S)] = gróïih (B).

roelong, omkrullen, («/).

o/roemah; woning; soorten van wonin-

gen zijn : o/roemah : bëbëroegë [ook : bëroegë

(/?)] ; boeloh padoe (ook : padoe'an) bëlong

(B); boeloh padoe daboq(fi); boeloh padoe

majan (Z?); dalain dind/ng tegaq (/?); pi'a-

bong padoe (ook: padoe'an) kajoe (B);

pi'abong pitjaq (/?); pi'abong liktng (B);

talaban (ook: gtlapan) {B); bëroegaw(5);

beroegaw bandong (S) ; pa'atan sëlapts (S) ;

pi'abong (S). Over de inrichting en de

namen van de bestanddeelen van eene

Bësemahsche en Sërawajsche woning

welke ontleend is aan eene beschrijving

(naar door ons verstrekte gegevens) van

de hand van den toenmaligen Directeur

van 's Rijks Museum te Leiden wijlen

Mr
. L. Serrurier (zie publicaties van het

museum serie 886 a°. 1895) zij hel vol-

gende medegedeeld:

N°. 1. Model van Bësemahsche
woning, g r o e in a h, bëbëroegë of bëroegë

(/?) van een gegoed persoon, bestaande

uil een grooter en een kleiner gebouwlje,

ieder op 4 palen, over de helft van de
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breedte door een loopplank vereenigd en

onder een dak. In liet midden lusschen

de beide gebouwen staat de trap tegen

den doorloop aan. Het kleinste gebouwtje

heet beroege en is de slaapplaats van de

ongehuwde manspersonen (b o e d j a n g) Is

een der zoons pas gehuwd en heeft hij

nog geen eigen woning, dan verhuizen

voorloopig de ouders naar de beroege, en

de pas gehuwden betrekken dan de woning.

In de beroege bevindt zich ook een

stookplaats. De jonge meisjes slapen op

den zolder, tenzij er een klein vertrek

voor haar is afgeschoten.

De woning is door de s e n g k a r (n°. 54)

in twee deelen gescheiden : de 1 o e (w) * a n

en de tempoe(w/an. De loe(w)'an

(met planken vloer en dito zoldering) is de

slaapplaats, tevens de plaats om de gasten

te ontvangen. Bevindt zich in de woning

een verloofde (b oen tin g), dan wordt er

in de loe(w)'an aan den kant van de deur

een vertrekje (kebong boenttng) voor

haar afgeschoten door middel van een gor-

dijn (tabu*). De ruimte tusschen de

woning en de beroege noemt men ger-

b o n g a n, de plaats waar het rijstblok wordt

bewaard, en waar men rijst stampt. Ge-

woonlijk treft men geen gerbongan aan.

De geheele constructie is met gat en pen

verbonden. De spantribben (n°. 70) zijn aan

de gordingen (n°. 68) met reepen rotan

vastgebonden; bovendien loopen van rotan

ineengedraaide stroppen van de koppen

van de muurplaat (n°. 25) naar die van

de hoofdliggers (n°. 79) en van de muur-

plaat naar de verbiodingsrib (n°. 67). De

meeste woningen hebben een oppervlakte

van 9 O vaam buiten de beroege. Ge-

wone lengte eener woning 5—3,5 vaam,

breedte 2— 3 vaam. lengte der beroege 2

vaam, hoogte van de woning van deu vloer

tot den nok 3 vaam, hoogte van de palen

doorgaans 1 vaam.

Onderdeelen

:

1. ti(j)'ang doedoq; binnenpaal.

2. kitaw; hoofddwarsligger op de

palen, zie nos
. 8 en 79.

3. tajlan; langsligger op nos
. 2 en 79.

Aan de eene zijde is zoowel onder het

vóór- als onder het achlergebouw een

afzonderlijke langsligger aangebracht. Aan

de andere zijde loopt de langsligger door,

en is daar, waar hij onder het kleinste

gebouw ligt, gemerkt n°. 80.

4. gëlëgagrr; kinderbinlen liggende op

nos . 3 en 80, directe dragers van den

vloer, zie nos
. 7, 81 en 82.

5*. loengstr; onderkant van den vloer

van gespleten bamboe.

6'. dasagr; aangesloten houten vloer,

zie n°. 83. ,

7*. pënjiwaran dasa#r of penji-

#rat dasagr; liggertje onder de houten

en bamboezen vloeren, zie nos
. 4, 81

en 82.

8. padoe'an pandjang; hoofddwars-

ligger op de palen, zie nos . 2 en 79.

9. padoe'an pandaq; onderligger

van het buitenbeschot.

10. padoe'an pandjang 'atas; bo-

venligger van het buitenbeschot.

11. padoe'an pandaq 'atas; zie

n°. 10.

12. pëdjoegroe loe(w)'an; tus-

schenslijl van de hoofdconstructie, tevens

stijl van den doorgang, waarvan n°. 117

de vloer is.

13. pëdjoegroe tëmpoe(w)'an; als

n°. 12.

(*) Mei een sterretje zijn aangeduid de onder-

deden die van buiten niet te zien zijn, allhans in

den op de plaal aangegeven stand.
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14. peminggang loe(w)'an; tus-

schenligger van hel buitenbeschot.

!5. peminggang tëmpoe(w)'an;

als n°. 14.

16. peminggang poeo/roq dalam;
als n°. 14.

17*. peminggang poe#roq loe-

(w)'ao/r; lusschenligger, steunende het

binnenbescliot van het grootste gebouw, in

den doorgang

18. 'adak'adak loe(w)'an; tusschen-

stijl dienende tot steun van het builen-

beschot.

19. 'adak'adak lëmpoe(w)'an ; als

n°. 18.

20. 'adak'adak poeproq dalam;

als n°. 18, aan de achterzijde.

21. 'adak'adak poeo/roq loe(w)'ao/r;

lusschenstijl van het binnenbescliot van

het grootste gebouw, in den doorgang,

naast de deurstijl.

22. pehatapan; (of patapan) loe(wYan;

gording of muurplaat.

25. pehatapan tem poe(w)*an; als

n°. 22.

24. bi(j)'awaq loe(w)'an; (ook:

pembi(j)'awaq loe(w)'an) ; draagbalk voor

bet overstekende gedeelte van het dak en

verbonden aan n°. 25.

25. bi(j)'awaq tëmpoe(w)'an ; als

voren.

26. loc kop pagoe dalam; kapbalk.

27. » » Ioe(w)'ao/r; bui-

tenkapbalk.

28. dindtng loe(w)'an; buitenbe-

schot.

29. dindtng lempoe(w)'an ; buiten-

beschot.

50. dindtng poeo/roq dalam; bui-

tenbeschot.

51*. dindtng poeo/roq loe(w)'ao/r;

binnenbeschot in den doorgang.

52. dasao/r pagoe poeo/roq dalam;

gaanderij rondom den bovenkanl van hel

vertrek.

55. dasa</r pagoe poeo/roq loe-

(w)'ao/r; als n°. 52.

54. pëngentaq'an pëntjantjang

poeo/roq dalam; liggertje onder den

makelaar.

55. pëngentaq'an pëntj anljang;

poeo/roq loe(w)'a#r; als n°. 55.

56. soebang pëngentaq'an pën-

tjantjang; gefigureerde wig, dienende

tot onderlinge verbinding van den kapbalk

(n°. 56) en den ligger onder den make-

laar (n°. 55).

57. pëntjantjang poeo/roq dalam;

makelaar.

58. pëntjantjang poeo/roq loe-

(w)'ao/r; makelaar.

59. djoendjongan bëlaja</r poe-

o/roq dalam; makelaar tevens dienende

tot versterking van n°. 45.

40. djoendjongan belajao/r poe-

o/roq loe(w)'ao/r; stijl dienende om

n°. 44 steun te geven.

41. pëngëndaran bëlaja(gr) poe-

o/roq dalam; schuinsche ligger dienende

als steun voor het buitenbeschot.

42. pëngëndaran bëlajao/r poe-

o/roq loe(w)'ao/r; schuinsche ligger

dienende om n°. 44 steun Ie geven.

45. bëlajao/r poeo/roq dalam; bui-

tenbeschot.

44. bëlajao/r poe^roq loe(w)'ao/r;

scheidingswand in de kap lusschen de

twee gebouwen.

45. sëmao/r goenttng poeo/roq

dalam; spantbeen.

46. sëmao/r goenttng poeo/roq

loe(w)'a</r; spantbeen.

47. kadjang lang kap loe(w)'an;

als n°. 52.
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48. toekop kadjang langkap; ver-

binJingsrib lusschen n°. 26 en den tegen-

overjiggenden kapbalk, waarop de gaanderij

n°. 47 rust.

49. panggalan di tem poe(w) 'an;

dekplank van eene tegen den binnenwand

geplaatste étagère, tevens dienende als

gaanderij langs den bovenkant van het

grootste vertrek.

50'. dt'ndi'ng toeptk poe^roq da-

la in; onder het midden van iederen kap-

balk (n°. 26) is een stijl (nos . 50 en 51)

aangebracht, die tegen den overlangschen

vloerligger n°. 54 werkende, het opwippen

van den vloer belet.

51. dn'uding toepj'k poegroq loe-

(w)'a^r; zie n°. 50.

52. tjintë (tjinlë = voorbeeld) badah

pinggan; étagère voor bergplaats van

borden, schotels etc.

55. Gedongan.
54*. sëngkar; overlangsche ligger op

den vloer van hel vertrek.

55'. padoe'an dapo</r; ligger opden

vloer binnen in het grootste vertrek en

langs de étagère.

56. lantaj 'a j »
q da lam; stellage.

57. djëgrangkang damajr; lamp.

58*. langkahan; onderdorpel van de

tusschendeur naar het grootste vei trek.

59*. 'aban'aban doe(w)'ayrë; lig-

ger boven die tusschendeur, ter versterking

van het daarboven aangebrachte beschot.

60*. kakawang doe(w)'a#rë; ge-

toogde bovendorpel van de deuropening

der tusschendeur naar het grootste vertrek.

61*. apit doe(w)'a^rë; stijl van de

tusschendeur naar het grootste vertrek.

62*. koe(w)'a</ri; tusschendeur naar

het grootste vertrek.

63. pagoe 'antoe poegroq da-

lam; buitenwand van de vliering.

64. pagoe 'antoe poe</roq loe-

(w)'a^r; als n°. 65.

65'. moebongan; nok.

66. bi(j)'awaq moebongan; einden

van den nok.

67. pëngan taq'an kasaw; verbin-

dingsrib van de spantribben aandeomUr-

zijde.

68. pengarang kasaw bawah;
gording.

69. pengarang kasaw 'a t a s
;
gor-

ding.

70. kasaw; spantrib.

71. pëndjoegrtug; buitenboeideel of

windveer.

72. penljoetjoq pendjoe^rüi g ;

gefigureerde verbinding van de windveeren

met de kap.

73*. sëlamptq lahas; bovenkant van

den vloer van gespleten bamboe.

74. lahas; onderkant van de dakbe-

dekking van gespleten bamboe.

75 'atap gëloem pa j ; bovenkant van

de dakbedekking van gespleten bamboe.

76. pë#rabong; idjoekbedekking over

den nok. Bij onze pannendekking heet

dit de vorst, en wordt van steen of lood

vervaardigd.

77. bidaj pënëkan pëprabong;
bamboezen latten, in de plaats tredende

van onze slormlatten, doch overlangs loo«

pende.

78. ti(j)'ang bëroegë; hoekjiaal.

79. kitaw » hoofdligger

op de palen. Zie nos
. 2 en 8.

80*. tajlan bëroegë; langsligger op

nos . 2 en 79, zie n°. 3.

81*. gëlëga^r bëroegë; liggertjes

onder den bamboezen vloer.

82*. loengstr bëroegë; liggertjes

onder den bamboezen vloer, kruislings op

n°. 81 liggende.
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83'. dasa^r bëroegë; aangesloten

houlen vloer.

84. pa doe' a n pandjang beroege

bawa; onderligger van het buitenbe-

schot.

85. padoe(w)'an pandaq b er o e gr

bawa; als n°. 84.

86. padoe(w)'an pandjang 'atas

beroege; builenkapbalk, zie n°. 27.

87. padoe(w)'an pandaq 'atas be-

roege; bovenligger van hel buitenbe-

schot.

88. pedjoe^roe loe(w)'ao;r be-

roege; hoekstijl van de hoofdconsf.ruclie.

8P. pëdjoe</roe tem poe(w)'an be-

roege; hoekstijl van de hoofdconstructie.

90. pëminggang poe^roq loe-

(w)'agfr beroege; lusschenligger van

het buitenbeschot, zie nos
. 14— 16.

91. pëminggang tëmpoe(w)'an

bëroegë; als n°. 90.

92. 'oendang 2 beroege: builenbe-

schot.

95. pënjelampaj'an beroege; lig-

ger aan de onderzijde van de luikope-

ning.

94. kipang beroege; luik, zie n°.

101.
N

95. 'apil pënjelampaj'an bëroe-

gë; aanslag van het luik.

96. 'oendang 2 'atas bëroegë; voor-

wand van de uitgebouwde kast.

97. pënjelampaj'an poe^roq loe-

(w)'agrr bëroegë; ligger aan de onder-

zijde van de luikopening.

98. djoendjongan toeptk bëroe-

gë; de schuinsche stijlen van de uitge-

bouwde kast.

99. toe pik bëroegë; zijwand van de

uitgebouwde kast.

100. 'oendang 2 poe</roq loe(w)'a</r;

buitenbeschot, zie u°. 90.

101. toe kop doewa^re bëroegë;
luik.

102. dindtng bëroegë loe(w)'ar/ r:

buitenbe»chot.

105. d in ding tëm poe(w)'3 n bë-

roegë; buitenbeschot.

104. bëlajagr bëroegë; buitenbe-

schot.

105. pëngëntaq'an b e la j agrr bë-

roegë; baanhoul.

106. sëmagf/- goenttng bëroegë:

schuinsche ligger dienende als steun voor

het buitenbeschot, zie n°. 41.

107', 'apit doewa</rë bëroegë; stijl

van de deur n°. 108.

108*. koe(w)'a#ri bëroegë; deur

leidende naar het kleinste gebouw.

109*. langkahan doewagrë bë-

roegë; onderdorpel van de deur n°. 108.

110. lantaj bëroegë; dekplank van

eene tegen den binnenwand geplaatste

étagère, tevens dienende als gaanderij

langs den bovenkant van het kleinste ver-

trek.

111. 'a baba n (ook 'aban'aban) doe-

wao/rë bëroegë; boven dorpel van de

deur n°. 108.

112*. pëngëntaq'an ti(j)'ang bë-

roegë; ligger onder den makelaar

n°. 115.

115. t i (j) ' a n g moebongan bë-

roegë; makelaar, zie n°. 58.

114. djoendjong bëlajao;r bë-

roegë; makelaar tevens dienende lot ver-

sterking van het buitenbeschot, zie

n°. 59.

115*. pënjandajjr lantaj 'ajiq.

116*. lantaj 'ajiq bëroegë.

117*. ga<jrang bëroegë; vloer van

den doorloop tusschen de twee gebouw-

tjes.

118. baj tanggë; trapboomen.
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119. ti(j)*at tangge; treden van de

trap die toegang lot het huis geeft.

N°. 2. Model eener woning; groe-

mah pi'abong geheelen, voorstellende hel

gewone lype der Bësëmahsche woning,

zelden in de Serawaj slreken voorkomende.

Zij beslaat uit een enkel vertrek, in tweeën

gescheiden, evenals bij n°. 1, door de

sëngkar (n°. 39), waarvan de eene helft,

waarin de deur uitkomt, de t ë m p o e (w) ' & n

of het woonvertrek, de andere helft de

loe(w)*an of het slaapvertrek is. Rondom

den binnenwand legen het dak gaat een

loopplank of vliering. Aan de voorzijde

bevindt zich een balcon, waartoe de trap

toegang geelt. Het huis rust op vier palen.

Bevestiging met rotanbindsel en rotan-

stroppen als bij n°. 1. Lengte, breedte en

hoogle zijn nagenoeg gelijk, zie het vorige

model. Bij een groem ah pi'abong inde

serawaj streken wordt nu en dan een af-

geschoten kamer (bih'aq) aangetroffen.

De boedjangs slapen in de gardoe of

bij familieleden bij wier woningen een

bëroegë wordt aangetroffen; dit noemt

men tandang tidoq (B), tido'aq (S).

De namen der onderdeden zijn opgege-

ven in het Bësemahsch dialect. In het

Sërawajsch is in plaats van 'ajtq, 'aji'aq,

in plaats van »poe#roq", poe#ro'aq,

in plaats van »tanggë", »tanggauw",

in plaats van «doewaorë, doewayraw", in

plaats van »doedoq, doedo'aq".

Onderdeden

:

1. ti(j)*ang doedoq; palen.

2. kitaw; directe liggers op de

palen.

3. tajlan; dwarsliggers op de vo-

rige.

4. gëlëgao:r; langsliggertje op n°. 3.

5. loengstr; dwarsliggertje op n°. 4,

dragende den vloei'.

6. dasagrr; vloer van latten.

7. padoe'an pandjang; onderligger

verbindende de stijlen (nos . 15 en 16) van

bet buitenbeschot en direct dragende op

de langsliggertjes n°. 4.

8. padoe'an pandaq; als n°. 7.

9. padoe'an pandjang 'atas; bo-

venligger, verbindende de stijlen (nos . 15

en 16) van het buitenbeschol.

10. padoe'an pandaq 'atas; als

n°. 9.

11. pëngëndaran dindt'ug bawa;

houten aanslag aan de onderzijde, om het

uitwijken van het buitenbeschot te voor-

komen.

12. pëngëndaran dindtng 'atas;

dito aan de bovenzijde.

13. pëdjoeoroe loe(w)'an; hoekstijl

van de hoofdconstructie.

14. pëdjoegroe tëmpoe(w)'an; als

n°. 13.

15. 'adak'adak loe(w)'an; mid-

delste tusschenstijl van het buitenbe-

schot.

16. 'adak'adak tëm poe(w)'Sn; tus-

schenslijlen van het buitenbeschot.

17. 'adak'adak poe<?roq dalam
als n°. 15.

18. dindtng loe(w)'an; huilenbe-

schot van gevlochten bamboe.

19. dtndtng tem poe(w)'an; als

n°. 18.

20. duiding poearoq dalam; als

n°. 18.

21. poe'atapan loe(w)'an; verbin-

dingsrib van de kapbalken.

22. poe'atapan tëmpoe(w)'an; als

n°. 21.

25. toekop pagoe poearoq loe-

(w)'ao/r; builenkapbalken.

24. toekop pagoe poearoq dalam;
als n°. 25.
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25. pen ge

n

(la ran hela j ar/r poe-

r/roq il a Ia in; bamboezen onderligger van

het bovenbuitenbeschot.

26. pëngendaran bëlajar/r tëgaq;

houten tusschenstijl lot verbinding van

het bovenbuitenbeschot.

27. pëngendaran bëlajar/r man-

taj; schuinsche ligger dienende tot ver-

binding van liet bovenbuitenbesehot,

28. pëngendaran b ë 1 a j a gr r poe-

r/roq loe(w)'ar/r; als n°. 25.

29. pëngendaran bëlajar/r tëgaq

poer/roq loe(w)'ar/r; als n°. 26.

50. pëngendaran bëlajar/r man-

taj poer/roq loe(w)'ar/r: als n°.

27.

31. bëlajar/r poer/roq loe(w)'ar/r;

bovenbuitenbeschot van gevlochten bam-

boe.

52. bëlajar/r poer/roq dalam: als

n°. 51.

35. pagoe'antoe poer/roq dalam;

buitenwand van de vliering (achter-

zijde), i

54. pagoe'antoe poer/roq loe-

(w)'ar/r; dito voorzijde.

55. pëndjoen'ng poer/roq loe(w)*ar/r;

buitenboeideel of windveer.

56. pëndjoertng poer/roq dalam;

als n°. 55.

57. pëntjoetjoq pen djoerjng poe-

r/roq dalam; gefigureerde verbinding

van de windveeren met de kap.

58. pëntjoetjoq pëndjoertng poe-

r/roq loe(w)'ar/r; als n°. 57.

59*. sëngkar; ligger, dienende om

het opschuiven van den vloer te be-

letten.

40. gëd ongan.
41*. tjintë (voorbeeld van) bad ah

pinggan; étagère.

42. la n taj tënga h.

45'. I a ii taj (ë)'nd a p.

44'. ti(j)'ang la n taj; stijl van de

étagère.

45*. bi gan da por/r.

46. panggalan tëra poe(w)'an;

bovenligger tot bevestiging der stijlen

n°. 44.

47*. koerongan 'ajam.

48*. lan taj 'aj»q.

49*. ti(j)'ang lan taj 'aj^q.

50*. dindtng toepiq poer/roq da-

lam; stijl, verbonden aan den kapbalk

en op den vloer staande op den ligger

n°. 59.

51*. dinding toeptk poer/roq loe-

(w)'ar/r; als n°. 50.

52. pëngëntaq'an pëntjantjang

poer/roq dalam; ligger onder den ma-

kelaar n°. 54.

53. pëngëntaq'an pëntjantjang

poer/roq loe(w)'a</r; ligger onder den

makelaar n°. 55.

54. ti(j)'ang moeb ongan poer/roq

dalam; makelaar.

55. ti(j)'ang moebongan poer/roq

loe(w)'ar/r; makelaar.

56. se ma gr goenttng poer/roq

loe(w)'ar/r; spantbeen.

57. sëmar/r goenU'ng poer/roq da-

lam; spantbeen.

58. dasar/r pagoe poer/roq dalam;

gaanderij met vloer van gespleten bamboe

rondom den bovenkant van het vertrek.

Zie ook n°. 64.

59. dasar/r pagoe poer/roq loe-

(w)'ar/r; als n°. 58.

60. gëlëgar/r pagoe poer/roq loe-

(w)'ao/r; dwarsligger onder de gaanderij

n°. 59, tevens dienende tot steun van den

kapbalk n°. 25.

61. gëlëgar/r pagoe poer/roq da-

la in ; dwarsliggers van de gaanderij n°. 58,
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tevens dienende tot steun van den kap-

balk n°. 24.

62. toekop lantaj pinggan; draag-

balk van de gaanderij n°. 64.

65*. gelega^r lantaj pinggan;

dwarsliggers van de gaanderij n°. 64.

64. dasa#r lantaj pinggan; als

n°. 58.

65. pasaq toekop pagoe; niet ge-

figureerde wig, dienende tot onderlinge

verbinding van den buitenkapbalk n°. 24

met den binnenkapbalk en den ligger

n°. 52 onder den makelaar n°. 54.

66. langkahan doe (w)'So; re; on-

derdorpel van de deuropening.

67. 'aban'aban doe(w)*aore; lig-

ger ter versterking van nos
. 68 en 69 en

van het daarboven aangebracht beschot.

68. kekawang doe(w)'a#rë; ge-

toogde bovendorpel van de deuropening.

69. 'aptt doe(w)'a#rë; stijlen van de

deuropening.

70. koe(w)'a</ri; draaibare deur.

71. pengentaq'an kasaw; verbin-

dingsrib van de spantribben aan de on-

derzijde.

72. kasaw ; spantrib.

73. pëngarang kasaw; gording.

74. bi(j)'awaq bawa; draagbalk voor

het overstekende gedeelte van het dak en

verbonden aan n°. 21.

75. bi(j)'awaq 'atas; einden van den

nok.

76. sëlampit; onderkant der dakbe-

dekking.

77. la bas; gording.

78. 'atap lalang; bovenkant der dak-

bedekking van alang alang.

79. pe<jrabong; bij pannendaken

van steen of van lood, en heet dan

vorst.

80. penëkan pëo/rabong; bamboe-

TKRH. BAT. GEN. LUI.

zen latten, in de plaats tredende van onze

stormlatten, doch overlangs loopende.

81. dasagrr gagrang; balconvloer

van gespleten bamboe.

82. ti(j)'ang pënjëlampaj'an; hoek-

stijl van het balcon.

83. djegrredjak pënjëlampaj'an;

tusschenstijl van het balcon.

84. toekop pënjëlampaj'an pan-

djang; bovenligger van de balustrade aan

de voorzijde van het balcon.

85. toekop pënjëlampaj'an pan-

daq; dito op zij van het balcon.

86. pahatan pandjang; onderligger

van de balustrade aan de voorzijde van

het balcon.

87. pahatan pandaq; dito op zij

van het balcon.

88. tangktl; driehoekige poort, te-

vens dienende tot schoring van de balu-

strade.

89. pëngëbaj tanggë; trapboom.

90. ti(j)'at tanggë; traptreden.

91. gedtk tëmpoe(w)'an; houten

buitenbeschot.

92. peminggang gëdik; tusschen-

ligger van het buitenbeschot n°. 91.

N°. 3. Model eener Sërawajsche wo-

ning voor gegoeden »oroemah sërawaj".

Bij minder gegoeden is de plankenomwan-

ding vervangen door peloepoe of platge-

slagen bamboereepen of 'anjam bënaw

(bamboevlechtwerk).

Het gebouw bestaat uit een breeder

smaller vertrek (salon) zonder tusschenwand,

doch ieder met een afzonderlijk dak met

gemeenschappelijke goot. In het breedere

vertrek bevindt zich het afgeschoten

kamertje voor de jonge meisjes, en daar

naast de slaapplaats voor de ouders, pë-

ngëtas. Vóór het breedere vertrek is een

bakvormig balcon «bt'nU'ng", waarin de

10
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deur uitkomt en waar de boedjangs slapen.

Ontbreekt de btnttng, zoo gaan deze den

nacht doorbrengen bij familieleden, bij

wier woningen zulk een »binttng" wordt

aangetroffen; men noemt dit »tandang ti-

do'Sq".

Voor den » salon" bevindt zich een

platform, «gaorang" waartoe de trap

van de woning toegang geeft; en op

dit platform een stellaadje voor keukenge-

bruik.

Het huis staat op vier palen. Bevesti-

ging met rotanbindsel en rotanstroppen

als bij n°. 1.

Lengte van de geheele woning 4 vaam,

geheele breedte 5'/
2

vaam, breedte van

den «salon" alleen iy
2
vaam, hoogte der

palen ongeveer 1 vaam, hoogte van den

vloer lot aan den nok ongeveer 3 vaam,

diepte zoo van » btnttng" als gaorang P/2

vaam.

Bij enkele woningen wordt ook wel een

•gerbongan" gevonden.

De namen der onderdeelen zijn opgege-

ven in het Serawajsch dialect.

1. ti(j)'ang doedo'aq; palen.

2. kitaw; directe dwarsliggers op de

palen, zie n°. 59.

5. tajlan; langsliggers op de vorige,

zie nos . 28 en 29.

4*. dasa#r papan; plankenvloer in

het hoofdgebouw.

5. pahatanpandaq; het platte ge-

deelte van den ligger onder den hoekslijl

van de hoofdconstructie.

6. 'oendang 2 pandjang; onderste

deel van het builenbeschot of de borst-

wering.

7. pahatan pandjang; onderligger

verbindende de hoekstijlen van de hoofd

constructie, rustende op de langsliggers

n°. 5 en daaraan evenwijdig.

8. 'oendang 2 pandaq; als n°. 6,

doch van de achterzijde.

9. tapak daraw pandaq; onderste

ligger van het builenbeschot boven de

borstwering van de achterzijde.

10. tapak daraw pandjang; als

n°. 9 op zij.

11. pëdjoe</roe; hoekslijl van de

hoofd constructie.

12. pengëbaj dtndtng; wigvormig

zij beschot van het naar buiten hellend

beschot n°. 69.

13. tapak daraw di'atas boekaw;

bovenligger van het buitenbeschot, aan de

achterzijde.

14. tapak daraw pandjang 'atas;

bovenligger van het buitenbeschot n°. 69.

15. pengoengkong, zware kapbalk.

16. sampaj'an; verbindingsrib van

de kapbalken.

17. pëngëtas; slaapplaats voor de

ouders.

18*. pëdjoe</roe tëngah; middenstijl

dragende den kapbalk n°. 15.

19*. dtndtng bilt'aq; zijwand van

het afgeschoten vertrekje.

20. bigan doe(w)'a#raw bilt'aq;

onder- en

21*. bigan doe(w)'ajraw bilt'aq

'atas; bovendorpel van den ingang van

hel afgeschoten vertrekje.

22*. pagraw bih'aq; plafond van het

afgeschoten vertrekje.

25*. doe(w)'ajraw bilt'aq; luik

voor den ingang van het afgeschoten ver-

trekje.

24. badah pinggan.

25. bigan 'awangan dibawa; ge-

figureerde onderdorpel van de deur.

26. bigan 'awangan di'atas; ge-

figureerde bovendorpel van de deur.

27. pëngatap 'awangan.
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28. tajlan btnttng; het platte ge-

deelte van den langsligger, die evenwijdig

loopt aan n°. 3 en eveneens op den dwars-

ligger n°. 2 rust.

29. pëlapi'aq pahatan btnt*ng;

de smalle kant van denzelfden langsligger.

50. pa'atan boekaw btnttng ba-

wa'; onderligger van de voorgalerij opzij.

31. pahatan pandjang btnttng

bawa; onderligger van de voorgalerij,

voorzijde, dragende op n°. 3.

32. 'oendang 2 pandjang binttng;

houten borstwering van de voorgalerij

voorzijde.

33. 'oendang 2 boekaw btnttng;

dito op zij.

54. pedjoe</roe; hoekstijlen van de

voorgalerij.

55. pa'atan boekaw di'atas btn-

ttng; bovenligger, verbindende de hoek-

stijlen van de voorgalerij op zij.

56. pa'atan pandjang di'tas btn-

ttng; dito voorzijde.

57. pa'atan pandjang salon; als

n°. 7.

58. pëlapt'aq pahatan salon; als

n°. 29.

39. kilaw salon; uitstekende koppen

van de dwarsliggers n°. 2.

40. ti(j)'ang doedo'aq salon; paal.

41. lapak daraw salon dibawa;

onderligger van het buitenbeschot.

42. pedjoe^roe salon; hoekstijl van

de hoofdconstructie.

43. pedjoegroe lëngah salon;

tusschenstijl van de hoofdconstructie.

44. tapak daraw di'atas salon;

bovenligger voor het buitenbeschot.

45. pa'Slan di'atas salon; verbin-

lingsligger van de stijlen van de hoofd-

constructie aan den bovenkant van de

lange zijde van het bijgebouw.

46. pa'atan boekaw salon di'atas;

als n°. 45 aan de achterzijde.

47. pa'atan boekaw salon diba-

wa; het verlengde van den ligger, waar-

van n°. 5 het platte gedeelte is.

48. tapak daraw salon boekaw
dibawa; onderligger van het buitenbeschot

achterzijde.

49. pëmboentor salon.

50. bigan dapoo/r; verbindingslatlen

van de stelling vóór het bijgebouw.

51. t i (j) ' a n g 1 a n t a j d a p o g r.

52. lantaj dapo^r.

53. koerongan badah 'ajam; kip-

penhok.

54. lantaj 'ajt'Sq

55. pagraw; zolder.

56. bigan doe(w)'ao;ra w 'agong

bawa; onderdorpel van de deuropening.

57. bigan doe(w)'a^raw 'agong

di'atas; bovendorpel van de deuropening.

58*. 'apt't doe(w)'a#raw; aanslag

van de deur.

39. koe(w)'ari; deur.

60. pëntjantjang; makelaar.

61. lëngah.

62. semao;r goenttng; spantbeen.

63. » raktt; kapschoor.

64. be lajao;r; houten bovenbuitenbe-

schot.
%

65. toekop bëlajagfr; ligger ter on-

dersteuning van n°. 64.

66*. pa^fraw poe</ro'5q; dekstuk van

het opene, overstekende einde van het

dak aan de voorzijde, levens als loopplank,

dienende.

67. patjraw 'adapan; dito aan de

achterzijde.

68. toekop pagaw loe(w)'an; ver-

bindingsrib tusschen n°. 15 en den daar-

tegenover liggenden kapbalk, dragende de

gaanderij.
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69. dtndt'ng pandjang loe(w)'an;

naar buiten hellend builenbeschol.

70. d t n d t n g boekaw poeo/ro'aq;

houten buitenbeschot van het hoofdgebouw

aan de achterzijde.

71. d t' n d t' n g boekaw 'adapan;

dito voorzijde.

72. dtndt'ng pandjang salon; dito

bijgebouw op zij.

73. dtndt'ng boekaw poe</ro'aq

salon; dito achterzijde.

74. dtndt'ng boekaw 'adapan sa-

lon.

75. moebongan; nok.

76. pëngarang kasaw; gording?

77. pëngentaq'an; verbindingsrib

van de spanlribben en de boeideelen.

78. pëndjoe^rtng, buiten boeideel of

windveer.

79. pentjoetjo'aq pëndjoeo;rt'ng;

gefigureerde verbinding van de windveer

met de kap.

80. g re o; roe sa-w 1 oen as; verleng-

stukken van idjoek van de buitenboeideelen

en van de nok, welke verlengstukken met

de toppen in elkaar overgaan.

81. kasaw lanang; buitenste spant-

rib;

82. kasaw bettnaw; spanlrib-

ben.
,

85. pënekan palaq kasaw.

84. 'atap sëo/rëdang.

85. përabong; bedekking van atap in

plaats van de vorst tredende.

86. pënëkan përabong loenas;

stormlatten.

87. kasaw lanang btnttng; hoek-

keper.

88. pa'atan pandjang btnttng;

ligger op de borstwering n°. 52.

89. pa'atan boekaw btnttng; dito

op zij.

90. pëngentaq'an kasaw salon;

ligger ter verbinding van de onderzijde

van de spanlribben en de buitenboeideelen

van het bijgebouw.

91. kasaw salon; spanlribben van

het bijgebouw.

92. moebongan salon ; nok van idem.

95. bëlajao;r salon; buitenbeschot

boven den kapbalk, van idem.

94. pentjantjang salon; makelaar,

van idem.

95. pëndjoeo/rt'ng salon; builen-

boeideel of windveer, van idem.

96. pëntjoetjo'aq pëndjoeo/rtng

salon; gefigureerde verbinding van de

windveer met de kap, van idem.

97. #rëo/roesaw salon; als n°. 80.

98. 'atap salon; bladeren dakbedek-

king van het bijgebouw.

99. përabong salon: zie n°. 85.

100. pënëkan përabong salon;

stormlatten, aan het bijgebouw.

101. pëngentaq'an kasaw btnttng;

verbindingsrib van de spantrihben van de

voorgalerij aan de onderzijde.

102. pëngapt't kasaw btnttng;

gording liggende op de spantribben van

de voorgalerij.

103. pëngarang kasaw btnttng;

gording liggende onder de spantribben van

de voorgalerij.

104. pëmanggalan kasaw btnttng;

gording als n°. 105, tevens dienende tot

verbinding van de spantribben aan de

bovenzijde.

105. gao/rang 'adapan; vloer van

het platform voor het bijgebouw.

106. baj tanggaw; trapboom.

107. ti(j)*at tanggaw; traptreden.

108. pëma'otan; leuning van de trap.

109. pangkol 'ajt'aq dakgoot tus-

schen hoofd- en bijgebouw.



MIDDEN MALEISCHE WOORDENLIJST. 149

g roem ah: doendongan ; woning, waar

men logeert, waar men tijdelijk verblijf

houdt; poentje (B), poentjaw (S); huis

waar feest gevierd wordt; tangge (B) =
loerotan ; groemah kantjtngan ; knoopsgat

;

groemah boerong dare (B), [daraw (S)],

duiventil.

o;roembaj; e. s. v. mattenbies.

gfroembaq = goembaq.

roembtng; scheur in de benedenlip.

roe me (B), roemaw (S); de fijne haar-

tjes op het lichaam; roeme (B), [roemaw

(S)] soengsang (?).

roemth (B), roemi'ah (5); mëroeimh

(B), mëroenn'ah (S) ; onstuimig verlangen

van eene moeder naar een kind.

roempas = oroenggang.

^roempon; stoel, struik van planten,

die uitstoelen als gras, suikerriet, bamboe;

peoroemponan djaori; middelhand, koot

van den vinger ; ook : handwortel.

roempong = koepong.

o/roempot; gras. Soorten zijn: o/roem-

pot : 'arom ; bambap ; bëlidang ; djanggot

;

djaorom gëorraan badaq; gëtang; goerom

;

'ikal'ikal; 'iri'iros; 'isisë (B), 'isisaw (S);

kambing; këdoegrong; këkëloj ; këkëj/raq;

këkoetjmg; këoxenjat ; koekang ; lëpas;

manis; mësoemaj; mëmam'aq (5); më-

matë (B); padi; pëparë (B); sambaw;

saorang boe(w)'ajaw (S); siorap; tëbong;

tërang; leteki ; toelang da'tng; toendjoq

langt't; oroempot sëkëdjot; kruidje roer

lij niet; mëo/roeinpot; wieden van het

)adigewas op ladangs.

</roendang; e. s. v. heester met ge-

ïeeskrachtigen wortel; groendang sëni;

eene variëteit.

roendë (B); sëroendë = sërempaq.

</roendjat; mëgroendjat, voorwaarts

in de hoogte springen op iets, zooals eene kal

>p de tafel, springen of hippen van vogels.

roendjong; kegelvormig omhoog loo-

pend zooals een kogelslapel.

roe n don; këroendonan, in tel zijn, in

den smaak vallen van jonge meisjes.

roenggang (ook: oroenggang) ; I geen

tanden of kiezen meer hebben ; II niet

naar behooren uitgestoeid van padi, zoodat

die moet worden ingeboet.

ro eng goh (Z?) ; zie: 'adjaj.

o;roengkat; opgelicht zooals de wor-

tels van een omgevallen boom.

roengkop; I hellend, meer dan »man-

taj" (zie dit woord); II mëroengkop, ver-

drukken, onrechtvaardig behandelen.

roengkoq (B), lakaw (S) ; draagmand

voor padi; ook: inhoudsmaat voor padi

(20—25 koelak's).

roengkos = boengkos ; përoengkos, het

wit laken, waarin de dooden worden gewik-

keld; (het woord is zelden in gebruik).

roeni'h (B), roem'ah (S); meroem'h

(B), mëroem'ah (S); gezegd van een tros

pisang, waarvan eenige vruchten rijp de

anderen nog onrijp zijn.

gr oen ih (B), o/roeni'ah (S); regen-

boog inz. aan het oostelijk firmament.

roenjang; meroenjang, babbelachtig.

roenot; (ook: oroenot); spoor, vore.

gfroensaj; mëoroensaj goembaq; het

hoofdhaar met de vingers kammen, in

orde schikken.

roensing; (ook : oroenstng) = bingong

en soesah; II meroenstng, ontevreden zijn,

mopperen, pruttelen.

groente (B), groentaw (S) ; mëoroentë

(B), mëo;roentaw (S) ; tegenstribbelen, zich

trachten losterukken van iemand, die gevatis.

roentjah (/?); overkoken.

roenloh (B), roento'Sh (S); ineen-

storten ; van een huis, berg, grot enz.

;

ook: voor den tijd afvallen van bladeren,

bloesems, vruchten, haar, enz.
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roe n ton; afrukken, afristen.

roentong (B), sangki'aq (S) ; roentong

(B) [sangkt'aq (S)] toewaj ; mandje van

rottan om daarin hetoogstmesje te bewaren

^roentong; schepnel voor garnalen.

roentot (B)\ mëroentot ri(j)'al ; be-

sprekingen houden voor een engagement,

ten huize van de ouders van het meisje.

roepe (B), roepaw (5) ; uiterlijk, voorko-

men, gedaante, soort; seroepë (B), seroepaw

(S) ; van dezelfde gedaante, evenals, gelijken.

roepoq (B) = \\\kigr.

roepot (ook: groepol) ; meroepot, na-

apen, naboolsen, iemand nadoen om hem

bespottelijk te maken.

roerah (B) = loerab.

roer oh (B); mëroerohi; behandelen van

een* zieke, inz. van kleine kinderen, die

ziek geworden zijn tengevolge van den

kwaden invloed van geesten.

roerong = madjelts
(f).

g roerong = goelong.

roeros = timpas.

roe rot (ook: oroerot); met geweld aan

iets trekken, rukken ; ook : = roenton,

roesaj = oroengsaj.

#roesap; begroesap, het gezicht was-

schen.

roesaq: bedorven, geschonden, ver-

nield ; mëroesaqka(n) ; bederven, schenden,

vernielen.

o/roes e (B), o/roesaw (S); hert; soorten

zijn: oroese (B) oroesaw (5): koembang;

'oebi; padi; sapot; toendjoq (B), toen-

djo'Sq (S).

groesiq (B), o/roest'aq (S); bëaroestq (B),

bëgroest'aq (5); spelen inz. van kinde-

ren.

r o e s o q [ook : groesoq (B)] ; roeso'aq

(S) (ook: oroeso'aq); gew. verbonden met

»toelang" de ribben.

roe(w)'ang (ook : oroe(w)'ang) ; ruimte

tusschen twee rijen palen, welke in de diepte

van eene woningslaan; ribben van vruchten.

</roe(w)*ap; lintworm

groe^w)'as; geleding of pijp tusschen

twee gewrichten; boeloh (B) [hoelo'ah (5)],

seo;roe(w)'as, eene bamboegeleding; o/roe-

(w)'as djaori, vingerlid; seoroe(w)'as toe-

lang; afstand van den elleboog lol aan

den pols.

o/r oe(w)'ts = tjoeortng.

roe(w)'it = bëttl.

o/r oh h (B), oroh'aïi (5); iets krijgen,

verkrijgen; pegrolihan (B), pëo/rolt'ahan (S);

geschenk

grom; welriekend, geurig.

rombaq; mërombaq, omverhalen, sloo-

pen, afbreken.

r om pang; aan flarden, van weefsels enz.;

rompang ramptng, met galen en scheuren.

gr o ngkat = roeboh (/?).

ropong; tëropong, ingesloten door wa-

ter tengevolge van hoogen waterstand bijv.

op een eiland in eene rivier, waardoor

men hel eiland niet verlaten kan.

rot; rot rot, sterk aangespannen, stevig

aangehaald van een stuk touw.

o/rot aq (B); rammelen zooals een kat

in een kist, («/).

roti; brood.

o: r o wan; e. s. v. riviervisch.

S.

sa; = »djaq"; zie: »manë (B)".

sabab; reden, om, omdat, Ier wille van,

ter oorzake van.

sa bal; grof, ruw.

saban; elk, ieder, telkens.

sa bat (£); engel; sabat melikat, be-
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schermengel ; sabat: gëmbëltng sakti;

'itam berbajang koembaog sakli ; mangkor-

b/n sakti; sëbambang sakti.

sa bit; sikkel, grasmes; njab*t, met

zulk een mes snijden.

sa bok; I stuk doek, dat men om het

lichaam slaat hetzij om de lenden of om de

borst; II zeer lange kain (slendang) van

kostbare zijde gemaakt, die de mannen

eertijds ook als buikband gebruikten.

sa bon; I zeep; II zie: 'idapan.

sa bon g; tepen in vliegen; njabong;

laten vechten van hanen, een hannengevecht

houden.

sa bol; vezelige bast, zooals van de

kokosnoot.

sadap; njadap, palmen aftappen inz.

den arenpalm.

sadat; het moh. geloofs formulier.

sadë (B); sade 'itoelah, zoo is 't er

mee gelegen, zoo staat het er mee.

sadje (/?), sadjaw (S); I slechts een-

voudig, alleen, maar, dan maar; II opzet;

di sadjëka(n) (#), di sadjawka(n) (5) ; op-

zettelijk; III sadjëka(n) (B), inwilligen van

een verzoek, opvolgen (J).

sadoran; laag metaal over iets.

sagat (B); als, evenals, gelijk, over-

eenkomstig, bij voorbeeld.

sagon; e. s. v. versnapering.

sagot (B); iets met geweld uit iels

afrukken zooals de haren uit het hoofd (J).

sa go e; plantenmerg inz. dat van den

sagopalm.

sah; weggaan, heengaan, verhuizen inz.

verlaten van het ouderlijk huis door het

meisje, dat bij 'adat koele (B) [koelaw (S)]

of door den jongeling, die bij 'adat tam-

btq (B) [tambi'aq (S)] 'anaq is gehuwd;

(zie 'adat).

sahang; de peperrank, peper; soorten

zijn: sahang; djainbi; soedol.

sa hot; njahot, antwoorden.

sajang; hel jammer vinden, begaan

zijn met iets, medelijden hebben.

sajap; vleugel, vlerk.

sajë (B), sajaw (5); dienaar, slaaf.

pers. voornaamw. l e persoon ; II saje

sajë (B) [sajaw sajaw (S)] ; hoe

hoe, met. den compar. van het bijv.

naamw.

sajt'h (B), saji'ah (5) = pali'arë (B).

saj'jaq; saj'jaq ni(j)'oo;r; de helft van

een kokosnoot, kokosdop.

sajop; hel doel onvolkomen of in het

geheel niet bereikend; misloopen van iets,

mindergoed slagen zooals het padigewas, om-

dat men het rijstveld te laat heeft beplant.

sakaj; njakaj, kuil schieten.

sa kat; kwellen, tergen, plagen, storen,

lastig vallen.

sake (B), sakaw (5); niet zeer vrucht-

baar van den grond; weinig vruchtdragend

van vjuchtboomen.

saki; saki'an = kaljoq'an.

sakit; ziek, ziekte, pijn, moeite, kwel-

ling; kësakitan, in de pijn zijn, in moei-

lijkheden verkeeren ; mënjatat'i, iemand

smart aandoen, pijnigen; (het woord: pe-

njakit, kwaal, ziekte is zelden in gebruik

;

zie: 'idapan).

sak si; getuige, getuigenis.

sakti; boven natuurlijk vermogen

;

kesakti'an, door zulk een vermogen of

kracht aangedaan.

salah; I fout, verkeerd, mis, misdrijf,

ongelijk, verkeerdheid, ongelijk hebben;

kësalahan (ook : pësalahan) fout, misdrijf;

salah kate (B) [kataw (S)] ; zich verkeerd

uitdrukken, onjuist spreken ; salah "oegr&t,

versluit, verrekt; II njalahka(n) këndoe-

ri(j)'Sn, een offermaal aanrichten.

salaj; njalaj, drogen in de zonne-

warmte van een twintigtal op elkander
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gestapelde visschen, welke men na in

tweeën gesneden en van de ingewanden

gezuiverd te hebben, geplet (geperst)

heeft onder eene, met steenen bezwaarde

mand.

sa lam; vrede, heil, vredegroet; besa-

laman, elkander begroeten op de manier

der Maleiers.

sa 1 au ga n; onder de woning opgesta-

peld brandhout, dat alleen bij feestelijke

gelegenheden gebezigd wordt.

salaq; e. s. v. rottanpalm met eetbare

vrucht.

salagr; e. s. v. eetbare «këladi" (zie

dit woord).

sali; e. s. v. boom met eetbare vruchten;

soorten zijn: sali: besaq; ttq kambtng (B).

saW'aq (5); bësali'aq, van gedaante

veranderen; sali'aq 'alaj ; zie: boekan (hel

woord werd in een 'andaj 'andaj aange-

troffen).

salth (B), sali'ah (S); njah'h (B), nja-

li'ah (S) ; zuiveren van vloeistoffen.

salt'n; njah'n, verwisselen; het een door

het andere vervangen; vertalen, over-

schrijven.

sa lot; overtreksel, omhulsel, bekleedsel,

beslag; bësalot, het zilver beslag, waar-

mede de scheede van een »këris" of

«pëdang" belegd is; bësalot lëpos, gezegd

van een »këris" of »pëdang" waar van

de scheede geheel met zilver is belegd.

sam; zie: nëgeri.

samaq (S) = sëmpal en toetop.

samar; I verborgen, vermond ; njamar,

zich verbergen of vernommen; II boorde-

vol; III op dezelfde hoogte; samar goe-

dong pëkajoe'an, gezegd van den stand van

de zon, ter hoogte van de kruin van het

hoogst geboomte op het gebergte.

sambaj; njambaj = bërëdjong; zie:

«rëdjong".

sam ban; I (ook: sambanan), toestel,

waarop het garen paskjaar wordt gemaakt

voor hel weeftoestel; II samban balang,

eene inrichting om tijgers te vangen; III

samban sagoe (S) = 'inoh (B).

sam bang; I een groote bamboezen

waterkoker van eene geleding, waarvan

het sequent vormig gat dient om er den

vinger door te steken ; II njambang =
njongsong; zie: songsong.

sam bar (B), simbar (S); I njambar

(#), njimbar (5); iets in snelle vaart grijpen

zooals een roofvogel zijne prooi ; II di

sambar gelap, getroffen door den bliksem.

sambat; I (B), tambat (5); njambat-

ka(n) (B), nambalka(n) = (më)oradoekan

;

zie: o/radoe; II njambat; smeeken, jam-

meren, om hulp vragen (?).

sam ba w; e. s. v. gras.

sambil; tevens, terwijl, tegelijkertijd.

sambong; gelascht, aangezet, ver-

lengd; njambong, lasschen, verlengen, een

stuk aanzetten.

s ambo gr; = retjïq (B).

sam bot; njambot, beleefd aannemen,

ontvangen, inhalen, overnemen; njambot

sëmangaj, een offerfeestje voor kinderen;

penjambotan boedaq; I (zie: djiudjuigan)

;

II (B) zoodra het oudste kind kan kruipen

brengt de adat mede, dat het door de

ouders gebracht wordt naar zijn «mëradje

(B)" (zie: toetogran); deze neemt het kind

onder den arm (njambot) onder het uit-

spreken van de woorden »si 'anoe" (naam

van het kind) ka(n) </rëo/rëpat ngoelang

mëradjë en stelt bij het huiswaarts

gaan de moeder een bedrag ad f 2,50

(1 »ri(j)'aT
J

) ter hand «penjambotan boe-

daq" genoemd.

sanie (/?), samaw (S); gelijk, even,

tegelijk, samen, eenerlei, een en hetzelfde

;

same djoegë (B), samaw djoegaw (S) ; het
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is geheel hetzelfde, komt overeen met, liet

is onverschillig welke of wat; njame (Z?)

[njamaw (S)] ka(n), gelijkstellen en gelijk-

achten; bësamë samë (B), besamaw sa-

maw (S) [ook: sesame (B), sesamaw (S)],

gezamenlijk of gelijkelijk iets doen, te

samen zijn; besamë same ngan (B), besa-

maw samaw ngan (5) = sertë ngan (B) ;

zie: serte (B); samë rale (B), samaw ra-

taw (S), gelijkelijk, glad af.

samon; njamon, struikrooverij plegen;

rooven.

sampaj; I gekomen tol, aangekomen,

tot aan tot ; II njampajka(n), het klaaglied

reciteeren bij het schoonmaken van den

mond, de tanden, oogen, ooren en neus

van een* afgestorvene.

sampang; een kain voor mannen,

soorten zijn : sampang : begoegam ; bëlan-

tan; bëtjoeli'aq; bëramboe pandjang (£');

përseman; koen tol.

samptr; I schuitvormig bovenste ge-

deelte van eene kris scheede ; II samp/ran,

kapstok.

samptt; eene ziekte van den klapper-

boom, vermoedelijk door een insect

veroorzaakt, waarbij het palmiet wordt

aangetast; II (?)', zie: «soesoe".

sampol; overtreksel, sloop.

sampong; zie: »landjong".

samporan; een lange zijden saroeng

(vrouwenrok) of Boegineesche kain, die tot

aan de enkels reikt.

sanaq; bloedverwant, nabestaande;

zie ook: »dengan".

sandang; I draagband; njandang, door

één band ondersteunen, in één band dra-

gen; II sandang pënganggoe (S), alle

kleedingstukken voor dagelijksche gebruik

of voor gebruik bij feestelijke gelegenheden.

san dar; besandar, leunen; tesandar,

geleund.

san de (B), sandaw (5); pand; njandë

(B), njandaw (5); verpanden; njandëka(n)

(B), njandawka(n), iets verpanden ; njandë

:

soeke samë soekë ; verpanden zonder rente

berekening; ngan pardjandji'an; met rente

berekening, indien het pand binnen den

bepaalden termijn niet wordt ingelost;

boengë; met rente berekening; 'agong;

gelijkstaande met verkoop (B); sandë djë-

më (B), sandaw djëmaw (5); pandeling-

schap ; sandë : toenggoe koele ; gezegd

van een pandelingschap gelijkstaande met

slavernij ; in dien toestand is de pandeling

vervallen ter zake van overtreding van

het verbod »larang noenggoeY' hierin

bestaande: dat het den pandeling verboden

is wegteloopen, het deksel van de »bakë

pënjapan" (ook; »bakë pangkal" genoemd)

te openen (zie dit woord) ; toenggoe pë-

granakan {B) waarbij een bloedverwant

of aangehuwde in de plaats van den pan-

deling treedt, omdat hij ongeschikt is tot

verderen arbeid dan wel overleden is.

sandjë (/?); het in hinderlaag liggen

bij een vijandige «doeson".

san dong; njandongka(n), iets aan een

lus ophangen.

sang; I voorvoegsel, dat voor eigen-

namen en bijnamen wordt geplaatst (dit

woord wordt aldus zelden of nooit gebe-

zigd) ; II sang sëri, de »déwi sëri" der

Javanen; III sang bëoroedoe; zie: be^roe-

doe.

san gat; I zeer, uitermate; II ook:

zwak, afgemat.

sanggan; een metalen schotelof hou-

ten bak als presenteerblad gebruikt.

sangga^r; eene horde van bamboe

om daarop het offermaal te plaatsen.

sanggol I = sanggolan; II sanggol

sangkal, het gebogen vooreinde van den

steel van een' dissel.
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sanggolan; ongebonden haarwrong;

soorten : sanggolan : bëgelong
; goendjong ;

lipat pandan ; sëlëpas.

sanggop; op zich nemen, er voor in-

staan, aannemen om iets ten uitvoer te

brengen.

sanggot; schaar van eene kreeft.

sangi (ook: sesangi); voornemen, plan

;

gelofte ; zie ook : ha.'igr.

sangkal; steel van een dissel, bijl enz.

sangkalan ; ronde houten plank, waarop

met de »'anaq batoe" (zie dit woord).

Spaansche peper en andere ingrediënten

worden fijn gewreven.

sangkan; reden, om, omdat, ter wille

van, ter oorzaak van.

sangkaq; kegelvormige korf van ge-

vlochten bamboe als legplaats voor de

kippen; sangkaq bisol; korfje van rottan

op de knie gebonden tot bescherming van

eene wond.

sangkagr (B), sangkaran (5); kooi,

hok; sangkaor (J9), sangkaran (S): 'ajam,

kippenhok ; djebaq (ook : sangkaq poejoh

(B), [poejo'Sh (S)],) kooi voor kwartels;

kambing, geitenhok: lajang, kooi voor de

«balam" (zie dit woord); pi(j)'aiïng, pape-

gaaistok; piptt, kooi voor rijstdiefjes;

grenas; sërindiï, kooi voor parkieten;

tekoekoe, tittran, duivenkooien ; sesang-

kaoran (B), sësangkaran (S); eene kudde

geiten, schapen.

sangke (B), sangkaw (S); meenen,

wanen, vermoeden ; argwaan, verden-

king.

sangktlan; weinig vruchtdragend inz.

van de peperrank.

sangkop I sësangkopan = sëpastoxan

;

zie: pasi'or; II sangkop malam (S), tegen

6 u. 's avonds.

s a n g k o r ; overhellend, neerbuigend van

takken.

s a n g k o t ; tesangkot, ergens aan blij van

haken, hangen, vastzitten, haperen, door

iets tegengehouden ; sangkolan, hinderpaal,

beletsel.

s a n g o e ; leeftocht, mondvoorraad, pro-

viand; njangoe'i: tigë (B), [tigaw (5;]

'agri ; loedjoh (B)
f
toedjo'ah (S) 'agr\, enz.,

het maal dat den 5 en
, 7 en dag enz. na

iemands overlijden op het graf wordt ge-

bracht.

sangsarë (B), sangsaraw (5) ;
[grwd:

sare (B) saraw (5)], kwelling, lijden, leed,

plaag, moeilijkheid; ook = sertk.

sangsile (B), sangsilaw (5); de pepaja;

sangsilë (B), sangsilaw (5): lanang/oeraj.

s a n l a q : steken van een' visch van

eene wesp.

santen; kokosmelk.

s a n t i n g ; bamboezen pen, bij rottan-

vallen, eekhoornknippen, enz.

santoq (B), santo'aq (S); I tësantoq

(/?), tesanloaq (S), ergens tegen aanloopen,

ergens tegen aanstooten ; II njanlo'aqka(n)

'anaq (5); zijn kind uithuwelijken.

sa'oh (B), sa'o'ah (S); anker dreg.

sa'ong; spelonk, grot.

sa'oq (B) = katop.

sa'ot (ook: sesa'ot) = mangsod.

sa pa; de bamboezen latjes bij een

vogelslrik.

sa pat; e. s. v. heester in kreupelhout

voorkomende, waarvan de bladeren gebe-

zigd worden om daarin rijst te wikkelen.

sapë (/?), sapaw (S); I sapë'an (B),

sapaw'an (5), nasi; geeuwhonger; II

tësape (B), [ook: kënë sapë'an (B)], tesa-

paw (S), plotseling ongesteld raken door

den kwaden invloed der geesten III wie.

sapth (B), sapt'ah (S); I scheiden

van vechtenden ; II speenen.

s a p i r a n ; (gew. toe(w)'Sn sapiran),

aspirant controleur.
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s a p o e ; vegen, veger, bezem ; ujapoe

;

vegen, afvegen ; sapoe tangan ; (meer in

gebruik is setangan) zie: setangan.

sa pot; dekkleed, deken: sapot: lan-

tong; dekkleed van geklopte boomschors;

tangan; kleedje van ongebleekt katoen.

sap toe; Zaterdag.

saq; iemand van iets verdenken.

sar; klanknabootsend woord voor een

sissend geluid, zooals van waler, dat op

vuur valt.

sa o/rang; nest; sao;rang lebah; bijen-

nest ; sao/rang : gelita ; tëmbela ; mangkoq

(B), mangko'aq (S), mandje gevlochten

van mattenbies of pandan bladeren, om
daarin respectievelijk glaswerk en kopjes

tot bewaring te hangen; saorang lang;

verhoogd wachthuisje indertijd bij den

ingang van de doeson tot bewaking daar-

van geplaatst ; sao/rang nanah ; etter prop

van een zweer, gezwel puist.

sa o; rap; de spruw.

s&graq; gescheiden vaD iets of van

elkander af zooals bij echtscheiding; sa-

graq ngan tëmbilang; de(n) echtgenoote

(echtgenoot) door den dood verliezen.

sarat; zwaar geladen inz. van vaar-

tuigen; gepakl en gezadeld; zie ook:

(e)'ndëlëman.

sa</raw; saoraw bisol = sangkaq bi-

sol; zie: bisol.

sa re (B), saraw (S); = boentoe; me-

sëktn.

sarong; scheede van steekwapenen.

sasaq; grof vlechtwerk van bamboe.

sa tang = sëbatang.

sa te (B) = sërte (B).

sawah; nat rijstveld; bouwland, dat

onder water kan worden gezet; sawah

poegë'an (B), [lakaran (5)], pas ontgonnen

sawah; sawah lamë (B), [lamaw (S)],

ook: «sawah 'oesang", sawah die lang

braak heeft gelegen en waarop vaak reeds

jong bosch zich heeft ontwikkeld; sawah

pama(h) ; moeras sawah ; sawah mate 'ajiq

(/?), [mataw 'ajYaq (S),] sawah, niet van

den regen afhankelijk in tegenstelling van

» sawah tadah oedjan".

sa wal; (ook: boelan sawal) de 10e

maand van het moham. jaar.

sawat; pësawat, beweegmiddel, drijf-

middel; ook: een touw van rottan over

een ladang gespannen om dieren van het

veld aftehouden.

sawi; I (B) 50; II sawi 'oedan (ook:

sawi hoendan) ; e. s. v. vogel ; III het uit-

einde van de lange slaartvederen van som-

mige vogels zooals van den argusfaizant;

IV sawi bardoendon; een »ratapan" (zie

dit woord) bij huwelijken.

se I (B), saw (S), één; kesë (#), kësaw

(S); de eerste, de eerste maand van het

oogstjaar ; II [ook : soe (S)] voorvoegsel

;

al, geheel gansch; met; dient tot vorming

van bijwoordelijke uitdrukkingen, bijwoor-

den van tijd, van plaats, enz.; zie verder:

sub. 'sgri, doeson, loendjor; roepë (B).

sebab; reden, om, omdat, ter wille

van, wegens, van wege, uit, ter oor-

zaak van.

s e b a kt q (B), sëbakt'aq (S) ; e. s. v.

kinderspel.

sëbasah; eene in het wild groeiende

houtsoort, waar van de bast benut wordt

voor het rood kleuren van garen.

sebat, verbonden, aan een.

sebëo/rang; overzijde van een water,

overkant, overwal, overwalsch; njëbëo/rang;

naar de overzijde gaan, oversteken; një-

bëgrangka(n) ; iemand of iets overzetten.

sëbtgfr; I seiner njëbtor, verscheu-

ren van wilde dieren; II njëbtor, uittrek-

ken van de overtollige kweekplantjes in

een pootgat.
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sëb*t (B); wraak gierig, wraak zuchtig.

sebitoe (B), sëndjitoe (S); vroeger,

eertijds, oudtijds.

se boe te (B), sëboetaw (5); e. s. v.

wesp.

se bot; melden, melding maken ; njëbot,

iets melden, of vermelden ; ook: uilspreken

gewagen; bësebol; prevelen van gebeden

van osëram's"; besebot pandjang; prevelen

van lange »sëram's" (zie »sëram"); lësë-

bot, vermeld, gemeld.

sëdap; lekker, aangenaam voor de zin-

tuigen, aangenaam, verkwikt van hel

lichaam, smakelijk van spijzen ; sëdapan,

lekkernij.

sëdaq; (ook: sadaq); sëdaq 'adënjë (B),

['adawnjaw (S)], [ook: sëdaq 'adënjëlah

(B), sëdaq 'adawnjawlah (S)] ; zoo is 't er

mee gelegen, zoo staal hel er mee, aldus.

sëdar; 1 = sëdap; II = kënjang.

sëdawë (/?), sëdawaw (S); oprisping,

boer.

sëdegar; koopman, handelaar.

sëdëkah; aalmoes; sëdëkahan; opper-

maal.

sedi(j)'ë (B), sëdi(j)'aw (S); klaar,

gereed, bereid.

sedt'ng; spijt, berouw.

sëdja^r; I bij gedeelten iets doen, iets

langzaam aan bewerken; II de van uit

het pootgat uitgeplante plantjes («/).

sëdoq (B), sëdo'aq (S); snik, hik.

sëdot; I onaangenaam gestemd, ver-

drietig; ook: tegenzin hebben om iets te

doen; afkeerig zijn van; II een klein ge-

deelte van den arbeid, wat nog overblijft

te doen (/); III pënjëdot, luiaard.

sëgah; I njëgah njëgah (/?), iemand

den mantel uitvegen («/) ; II vol, gespannen

van den buik, hetzij door veel eten, hetzij

door verstopping.

sëgam i l; e. s. v. boom.

sëgaq; njegaqka(n), iemand aan het

schrikken maken.

sëgale (B), sëgalaw (S); alle, geheel,

gansch.

se gare (B), sëgaraw (5); de zee.

sëgëgalë (B) = galë (B) en segalë (Z?).

sëgëmpal = kantin.

sëgi; zijde, kant; përsëgi (ë)'mpat,

vierkant.

sëgtt; gescheurd, uilgescheurd, ver-

scheurd.

sëgoegot (S); sëgoegot bangkaj, mis-

kraam ; sëgoegot njawaw, levenloos geboren

kind.

sëkam; gew. sëkam bëkë [B) [bëkaw

(S)], de bolster van gepeld graan, kaf;

sëkaman; plaats waar zemelen stroo, kaf,

worden weggeworpen.

sëkang; njëkang'i, overhalen van den

haan van een geweer,

sëkapas; de ramboetan.

sëkëdidi; e. s. v. snip.

sëkëdjot; zie: këdjol.

sëkëlamin; zie: doe(w)'ë (B).

sëkëlat; laken (stof).

sëkëgrrt'ng; e. s. v. heester met ge-

neeskrachtige bladeren.

sëkerop; schroef.

sëkimbong: e. s. v. slingerplant.

sëkoekoewë (B), sëkoekoewaw (S) (?);

e. s. v. neushoornvogel.

sëkop; zie: gitar.

sëkot; = gantjang en gast'p.

sëlakë (B), sëlakaw (S); zilver; sëlakë

lëboq (B), sëlakaw lëbo'aq (S); dunne

zilveren priem, waarmede de gaten in de

oorlellen worden gestoken.

sëlaksë (B), sëlaksaw (5); Dinsdag.

sëlalaq; e. s. v. slak.

sëlam; duiken; njëlam, naar iets duiken.

s ë 1 a m a t ; heil, voorspoed, welvaren,

gezondheid, behoud, geluk, zaligheid.
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se lam bar (B); splinter van den »ni-

bong" palm (/).

sëlampong; I tësëlampong, gezegd

van eene vracht, die te zwaar is om te

worden gedragen ; van eene draagmand,

waarvan banden te zwak zijn om eene

zware vracht te houden; II hel afvallen

van hoofddoek of ander hoofdbedeksel;

III gezegd van het afschuiven van de

banden van een draagmand van het

hoofd (/).

se lang; I tusschenruimte, tusscben-

verloop, tusschenpoos ; II sëlang dindüig,

reet in eene omwanding; III sëlang dja«/ri,

tusschenhandsbeenderen; (?); sëlang keting,

tusschenvoetsbeenderen ; IV selangan, het

eten dat lusschen tanden of kiezen blijft

zitten.

selangkë (B), sëlangkaw (5); het

sleutelbeen.

sëlantjap; e. s. v. rups.

se la pan = dëlapan.

sëlaq; begeerlijkheid, inhaligheid; be-

geerig, inhalig.

sela sar {B), sasar (S); schotel.

sëlat = sëlang I.

sela tan; het Zuiden.

sëlawat; e. s. v. gras.

sëlawi (B), sëlawt'ah (5); 25.

sële (B), koeU'ng (S); flambouw van

klapperbladeren.

sëlëbi; zie: toelang.

selëboe; een mand zonder voet en

aangezette rand om rijst intebewaren.

sëlëgam; e. s. v. boom met genees-

krachtige bladeren.

sëlëkan; sëlëkan pinggang (?).

. sëlëme (B), sëlëmaw (S); zware ver-

koudheid gepaard gaande met hoesten.

sëlëpa(h);. doosje van goud, zilver of

koper dienende tot berging van de ingre-

diënten voor het betelkauwen

sëlësaj = lësaj.

sëligi; korte houten werpspies, werp-

schicht.

sëligot = sëlisth (B).

sëli(j)'ah (5); I njeli(j)'ah, zich

met geweld een' weg door de menigte

banen ; II iets ontwijken wat van boven

valt (/).

selikë (B), sëlikaw (S); de armen om
iets heen slaan, omarmen; verbonden met

»tangan" komt het voor in de beleekenis

van »de handen" zoodanig over elkander

op den rug leggen, dat de rechterhand

rust op den palm van de linkerhand.

selikoe; I bëselikoe (ook: njëlampaj

sëlikoe («/),) met beide ellebogen op de

tafel rusten; II gezegd van een* heuvel

of berg die den vorm heeft van een'

elleboog («/).

sëlimot; dekkleed, mantel; bësëlimot,

zich dekken, toedekken.

sëlimpang; I patroontasch van gei-

ten vel; II een langwerpig vierkant doosje

of mandje met opschuivend deksel ver-

vaardigd van de «boeloh bëmban" (B)

(zie: boeloh), dat de mannen bij den

veldarbeid bij zich dragen en waarin

behalve de ingrediënten voor den sirih-

pruim en het maken van stroo cigaretten

ook hengeltnig en vogelslrik worden ge-

borgen.

sëlimpat; e. s. v. eetbare «këladi"

(zie dit woord).

s ë 1 i n d a n g ; e. s. v. sjaal om de borst

of over het hoofd gedragen.

s ë 1 i p i ; vierkante doos met opschuivend

deksel van de «boeloh bëmban" (zie boeloh)

vervaardigd en gebruikt voor het bewaren

van de ingrediënten voor den sirihpruim.

sëlisth (B), sëlist'ah (S); geschil 1

bësëlism (B), bëselist'ah (S); een geschi;

hebben, verschillen, met elkander in strijd
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zijn ;
përselisihan (B), perselisï'ahan (S) ;

geschillen die men heeft.

selisir; mat (bamboezen vlechtwerk)

voor wandversiering.

seloebi'</r; njëloebio/r, een stukje er-

gens aftrekken.

seloebaj; een meisjesspel.

sëloedang; hulsel van den bloesem

der palmgewassen, en sommige bloemen.

sëloeloq (B), sëloelo'aq (S) ; e. s. v. ge-

neeskrachtige liaan.

sëloemoe'i; njëloemoe'i, verschroeien

van de veeren van eene kip na het plukken.

sëloempong; sëloempong da'on, peper-

huisje.

sëloengsong; sëloengsong da'on, pe-

perhuisje.

sëloensong; ovarium.

sëloepat; vliesje, velletje, schielelje;

afgetrokken omhulsel van de »djagong"

(zie dit woord).

sëloeso'ah (5); allerlei geneesmiddelen

die aangewend worden om het baren te

bespoedigen door opwekking der barens-

weeën.

sëloe(w)'ang; e.s.v. zoetwater vischje.

sëlot; tandvleesch.

sëmang; I njëmang, oprapen inz. van

op den grond gevallen koffiebessen; II zie

(ë)'ndoq (B).

sëmangaj; levensgeest, ziel; kor së-

mangaj; zie »kor".

sëmangkë (B), sëmangkaw (5); wa-

termeloen. Soorten zijn: sëmangkë (/?),

sëmangkaw (S): bësaq; lemboedjë (B),

lëmboedjaw (S).

sëmangsat (ook: sëmansat); e.s.v.

heester met geneeskrachtige bladeren.

semantarë (B), sëmantaraw (S);

onderwijl, middelerwijl.

sëmantong; I e. s. v. heester waar-

van de bladereu in de huishouding aan-

wending vinden ; II njëmantong, onthalen

van zijne verloofde door den jongeling

tijdens het engagement (de jongeling koopt

kippen, rijst, enz. waarvan door de ver-

loofde een maal wordt aangericht dat des

avonds door hen met vrienden en vrien-

dinnen ten huize van de ouders van het

meisje wordt genuttigd).

sëmap (B), sëmak (5); bril; [vgl.

kësënë (B)].

sëraaq; I ruigte, struikgewas, dicht

begroeid met lage gewassen; II njëmaq

groemah, eene nieuwe woning betrekken.

sëmat; I pen, doorn, waarmede men

iets vasthecht; njëmal, aaneenhechter, aan-

eenrijgen van bladeren voor dakbedekking;

II ziekte van het tandvleesch (?).

sëmbadë (B), sëmbadaw (5); groote

roode mier.

se m bah; I leeken van aanbidding

bestaande in hel brengen van de beide

plat tegen elkander gelegde handen tot het

voorhoofd, terwijl de beide duimen den

neus raken ; II njembah ; moge, (bij wen-

schen of beden) ; III semba(h)jang ; het

verplichte ritueel bidden ; sëmba(h)jang pë-

rang (B), eene ceremonie bij het afsterven

van personen, die doodslag of moord op

hun geweten hebben, en van vrouwen die

in of tengevolge van het kraambed over-

leden zijn; eertijds ook eene ceremonie

vóór het uittrekken tot den krijg.

sëmbajaw'an (ook: sësëmbajaw'an)

,

bedwelend, in zwijm vallen.

sëmbau = sëlindang.

sëmbangar (Z?), sebangar (5); kleine

olifantensoort.

sembap; ziekelijk, gezwollen, bol van

het gelaat.

sëmbëlth (/?), sëmbëU'ah (S); slachten

van dieren door den strot door te snijden,

sëmbikë (B), sembikaw (5); band,
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waaraan de »kindja</r" (zie dit woord)

gedragen wordt.

sembilan; negen; kesembilan, de ne-

gende maand van het oogstjaar; sembilan

belas; negentien; sembilan poeloh (2?),

[poelo'ah (S)]; negentig.

sembiloe; I mesje, op een scheermes

gelijkende, van eene reep bamboe vervaar-

digd, waarmede de navelstreng wordt

afgesneden; II sëmbiloe'an 'ati, kleinraoe-

dig, moedeloos; ook: kwalijk nemen,

geraaktheid.

sembitoe (B), sendjitoe (S)= dikalë

(B).

sëmboeh (sëmboh); genezen, zoowel

van de ziekte als van den persoon.

sëmboeni = boeni.

sëmboe(w)'a#r; lësëmboe(w)
,
a5'r, ont-

stoken inz. van de pupil van het oog.

sëmbo'aq (5); njëmbo'aq, opborrelen

van het water of van eene wel of van

kokend water; in dikke wolken opstijgen

van den rook.

sëmbor; njembor, uitspuiten, uitproes-

ten, uitbruisen, beproesten, bespuiten.

sëmëgi; om het even, van dezelfde

gedaante, het is geheel dezelfde, het is

onverschillig welk of wat.

semëntarë (B). sementaraw (S) ; ter-

wijl.

semëgfftt; e. s. v. uil, die op jonge

mieren aast.

sëmilah; sëmilah roe'ahman noera-

ht'm; in naam van den albarmhartigen en

goedertieren God.

semoe; schijn, bedrog, list.

sëmoengaw; cameleon.

s ëm o e w ë (B), sëmoewaw (S) ; alle,

geheel en al, allen.

semon; njëmon, naapen, nabootsen

iemand nadoen om hem bespottelijk te

maken.

sëmot; mier; soorten zijn: sëmot:

'api; bëloeloq (2?); gatal; 'itam.

sëmpal; sluiten met kurk of prop;

stop, prop; ook: soepaq.

sëmpaq = sënaq.

sëmpëgïh (B), sëmpegt'ah (5); e. s. v.

slingerplant.

sëmpelah; gew. sëmpelah ni'ogr, de

uitgeperste vezels van de kokosnoot.

sëmpëgfrat; touw of iets dergelijks

om de voeten geslagen om gemakkelijker

een' klapperboom te beklimmen.

sëmpërnë (B), sëmpërnaw (5); vol-

maakt, volkomen, volledig, zonder gebreken.

sëmpëgrroh (B), sëmpëoro'ah (S) ; ter-

mietenheuvel.

sëmpi'ongan; draaikolk.

semptt; I nauw, eng, bekrompen;

sëmpt't njawë (B), [njawaw (5)]; hijgen;

II tësëmptt; beklemd van een kind in de

geboorte; zie ook: mati.

sëmpoe'alam (B), njëmpeloe (5);

te veel, walgen, neiging tot braken hebben

;

misselijk.

sëmpoelat; tësëmpoelat, een weinig

omgevouwen van de mouwen van eene jas.

sënadjë (B) = sënghadjë (B).

sënaj (gew. sësënaj); langzaam aan.

sënam; korrel tangetje van goud- en

zilversmeden.

sënandtng; evenbeeld, weerga.

senang; kalm, tevreden, gemakkelijk,

het goed hebben, lot iels gestemd zijn.

sënapang = bëdtl.

sënaq; gezwollen van eene rivier;

benauwd in de maagstreek gepaard met

opgezetheid.

sëndawagr; e. s. v. palm veel ge-

lijkende op den pinangpalm.

s ë n d a w ë (B), sëndawaw (5) ; salpeter.

sënd»; gewricht, geleding; sëndi ka-

laj'an, polsgewricht.
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sendjalë (B), sëndjalaw (S); wapen;

sëndjate (B) [sëndjataw (£)] 'agang, in volle

wapenrusting ; tot de tanden toe gewapend.

sëngaq = sënaq.

sëngat; angel van een insect; pënjë-

ngat, e. s. v. wesp.

sëngatan; e. s. v. besmettelijke vee-

ziekte (vermoedelijk veetyphus).

sënggëram; groot van olifanten, rhi-

nocerossen.

sënggoeri; e. s. v. heester.

sëügigr (B), silah (£); lësengtgr (B),

tësilah (S) ; open, gapend van eeoe wond.

sëngkang = sëmpj't; II zie ook: mali.

s ë n g k a q ;
gew. verbonden met sëngki

;

sëngkaq sëngki, naar den adem hijgen.

sëngkao/r; smal bamboezen staafje bij

het weefgetouw dienende om het afgewerkt

gedeelte overdwars uit elkander of gespan-

nen te houden.

sengkarë (B), sëngkaraw (S) = tang-

gong; sengkarë'an (B), sëngkaraw'an =
këtanggongan.

sëngkelang; het dragen van de »këris"

in de »bëbat" aan de rechterzijde van het

lichaam (zie dit woorden).

sëngkëlaw; wand van rollanlatjes

van de «boeboe saraw" en de »këroh'q (B)".

sëngkëling; ineengestrengeld, zooals

schalmen van een ketting.

sëngkerangan; zie: »mati".

sëngkëwali (B), këwali (S); e. s. v.

wilde pisang, welks bladeren in de huis-

houding aanwending vinden.

sëngki; zie: sëngkaq.

sëngki(j)*ap; I bevangen door vrees;

II njëngki(j)*ap, oplichten, wegschuiven,

opnemen bijv. van een voorwerp om te

zien wat daaronder ligt; de padihalmen

van elkander scheiden om te zien of de

tusschen de padi uitgeplante koffie is op-

gekomen.

s ë n g k o e (w) i t ; schoffel.

sënt'n; Maandag.

sënjap; duizelig, verdoofd.

sënongan (ook: sinongan); kenteeken,

herkenningsteeken, voorleeken ; sënongan :

'iloq (B), 'ilo'aq (5); goed voorleeken;

kao/rot; slecht voorteeken.

sëntak; verzadigd, overvol.

sënti(j)'asë (B), sënti(j)'asaw (S);

steeds, voortdurend, doorgaans.

sënttng; blauw, rood, groen satijn.

sëntol; I gedeeltelijk uit eene opening

te voorschijn komen, uitpuilend; II njën-

tol; eene ziekte, waarbij de zool van den

voel openspringt (?).

s ë p a h ; gekauwd betelpruimpje.

sëpajë (B), sëpajaw (S); opdat, ten

einde.

s ë p a n g k a h ; e. s. v. kinderspel.

sëpar; naam van de !2
e maand van

het moh. jaar.

sëparoe (B), sëparaw (5); een half,

de helft.

sëpatoe; schoen.

sëpësan; duizendpoot.

septl; met kleine stukjes er uit.

sëpt'n; haarspeld, haarpen van hout.

se ping; sëpt'ng boent (ook: pinggi'ng);

périneum.

sëptt; I nauw, benepen, bekneld;

njëpit; nijpen met een tang enz.; pënjëptt,

besnijdingsgereedschap van bamboe om bij

de besnijdenis tot klemming der voorhuid

te dienen; II nijptang; ook: braadspit;

sëptt bësi; tang, korreltangetje; III kleine

diepe ravijn; IV besëprt (5) = bëmajang;

zie: majang II.

sëpoh (B), sëpoeh (5); njëpoh (B),

njëpoeh (S) ; goud donker van kleur maken,

door het in een bad te brengen ; metaal

harden ; door het in een bad van koud

water te dompelen.
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serabi; e. s. v. gebak.

serah; overgave; njërahka(n), over-

geven, toevertrouwen, overleveren; zie ook:

sub «tande (#)".

sëo/raj; e. s. v. welriekend citroengras,

als ingrediënt gebruikt.

sëram (B), sëlam (5); het aanroepen

van «pojangV, diwë's enz.; sëram

'alajkom sëram, (ook: sëram kalajkom

sëram) (B)\ sëlam 'alajkom sëlam (ook:

selam kalajkom sëlam) (5); sëram (B),

[sëlam (5)] ; makalahikom sëram (B)

[sëlam (5)] ; of sëram (B), [sëlam (5)]

;

mëkalahikom sëram (B) [sëlam (5)] ; aanhef

van odoeq'ë (B)" sawi bardoendon etc.

(zie die woorden); het vrede zij ulieden,

vrede zij over u.

sërampoe; gonzend geluid, tuiten van

de ooren bij het ontwaken.

sërana; (B) = kaloe; 't woord wordt

echter zelden gebruikt.

sërang; reet van eene deur.

sëgrap (S); sëorap sëo/rap =
sajaw (S), zie: sajë (B).

s e r a t (B) ; aderen en vlammen in het

hout (J).

sërawë (B), sërawaw (S); e. s. v. lek-

kernij (gebak) ; njërawë njëmbelth (B),

[njerawaw njëmbelt'ah (5)] 'ajam, een

feestje dat men o. a. geeft bij ontvangst

van gasten, bestaande in «sërawë (2?Y'

sërawaw (S) en een maal, waarvan ge-

rechten van kip den hoofdschotel uit-

maken.

sërbë (B), sërbaw (S); alle, aller-

lei.

sërdam; e. s. v. fluit.

sëgrrdang; e. s. v. palm, van welks

bladeren »'atap" wordt gemaakt.

sërëbajë (B), sërëbajaw (5); Soera-

; zie ook: »gitar en ka'in".

së(/rëkah (B); geknakt van een tak,

VERU. BAT. GEN. LUI.

welke te zwaar met vruchten beladen

is, (ƒ).

sëgrëlop (seorlop) = bërlos.

sëgrendi; overeenstemmend, overeen-

stemming; bësëorëndi, beraadslagen.

së#rëngtt; e. s. v. mijt.

se rep tl; I een stuk er af bijv. een

tak van een' boom, een stuk van een

tand; II afbrokkelen, breken van broos-

heid, («/).

serge (B), [ook: sërègë (B)], sërgaw

(S), [ook: serëgaw (5)]; de hemel; ver-

blijfplaats der goden, verblijf der zaligen

;

ook nu en dan voorkomende in de betee-

kenis van: »koendoe*' (zie dit woord);

sërgë (B), sërgaw (S): doeloe(më)'n djadi,

nëgëri 'asaj; nëgëri bandoe ri(j)'Sng, nëgëri

këlam kabot, nëgëri sam; tengah, tige

panggong (B) ; sërgë dërakë (B), sërgaw

dërakaw (5), hel.

seridadoe; zoowel soldaat, als gewa-

pend politie dienaar.

sertk; = boentoe en mësëktn.

serikajë (/?), serikajaw (5); e. s. v.

vrucht.

s e r i k a m ; e. s. v. heester met genees-

krachtige bladen.

sërikan; e. s. v, slingerplant.

sërilë (B), sëliraw (5); begeerte, lust.

sërimongan (B), sëlimongan (5);

schemering, schemerdonker.

sërindaq; e. s. v. zonnehoed, vervaar-

digd van de »boeloh bëmban" (B) (zie

boeloh), bij den veldarbeid zoowel door

mannen als vrouwen gebruikt.

sërindtt; e. s. v. kleine parkiet.

së</r(ë)kaj; dandanan, reisgoed, reis-

bagage; makanan, leeftocht; sëdëkahan,

ingrediënten en benoodigheden voor een

• sëdëkahan" (zie dit woord).

së</r(ë)kap; kegelvormige korf zonder

bodem van bamboelatjes en rottanhoepels

tl
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gemaakt, om daarmede in moerassen visch

te vangen door dien te overslolpen.

segr(é)kil', houten lepel om daarmede

rijst uit den pot te scheppen.

sernt'ng (B) — sëgale (B).

seroban; tulband.

sëroejong (ook: sësëroejong) ; njeroe-

jong, waggelen, voornamelijk door top-

zwaarte.

seroenaj; e. s. v. fluit.

sëroendan; e. s. v. »sërdam".

sëroe(w)'al; broek; seroe(w)'al: be-

soelam, wijde broek met lang kruis en

korte pijpen, van wit ongebleekt katoen

en met zwart zijde gevoerd; aan de

pijpen is het goed doorweven met goud-

draad, voorzien van lovertjes en omboord

met goud galon; laqtjo(w)'an; zwarte

Chineesche broek; singkat (B), 'atjt'ah

(5), Atjehbroek; zie verder sub: pakaj'an

përang.

se 9 rot; ruigte, struikgewas, dicht be-

groeid met lage gewassen zooals distels,

doornen, brandnetels, enz.

sërtë (B), sërtaw (S); I met, mede,

benevens, en; sërtë (B), [sërtaw (5)], ngan,

met en benevens; II tevens, tegelijk, zoodra.

sesah; wasschen, schoonmaken.

sësal; spijt, berouw; njësal, berouw

hebben.

sësala; voornemen, plan, (?).

sesaq; nauw, gedrongen, benauwd,

beklemd; ook gezegd van iemand die

• court d'argenl" is; sesaq ujawë (B),

njawaw (S), aamborstig.

sësara; mest, afval.

sësarap; vuilnishoop.

sësat; I verdwalen, verdwaald; II zich

vergissen, dwalen.

sësëlatan?

sësëlë (B), sësëlaw (S); tusschen koud

en warm.

sësenjom; glimlachen.

s ë s i 1 ë (B\ sësilaw (S) ; e. s. v. water-

juffer.

sësimbon; = simbon, dat meer in

gebruik is.

sëtangan; zakdoek.

sëtaq; (van lëtaq) een afgesneden stuk,

gebruikt als hulptelwoord bii het opnoemen

van ronde voorwerpen als: sëtaq: batang;

boeloh [B), boelo'ah (S); roekoq (/?),

roeko'aq (S).

setaw (5); het een of ander.

sëtebal; e. s. v. gras.

s ë t ë g o r ; e. s. v. kinderspel.

sëtë^rë (/?), sëtëoraw (S); [ook:

soetaw (5)]; zijde; zie ook sub. 'oelat.

sëtërtp; zie: badjoe.

sëtëroe; persoonlijke vijand.

sëtinggar; e. s. v. vuurwapen.

sëtoejoe; e. s. v. vogelverschrikker.

sëtoempas; e. s..v. kinderspel.

sëtoengkoe; e. s. v. kinderspel.

sëwidaq [ook sewidaq en soewidaq

(5)] ; 60.

sibë (B), stbaw (S); offeren inz. bij

de »makam".

stdang; sidang sahh (/?), [salt'ah (5)],

naam aan een' jongeling in »rëdjongY'

toegekend.

stdi = sakti.

siding; een strik om boschbanen te

vangen.

sidt'q; (B), sidt'aq (5); jong uilbotsel,

uitspruitsel inz. van takken.

sidoe; lepel, houten spatel; sidoe

'aorang; ijzeren schop (smids gereedschap).

sigaj; een lange bamboezen staak,

waarin treden zijn gekapt, welke staak

tegen den arenboom wordt geplaatst om

den bloem tros te kunnen aftappen.

sigar; haardracht van mannen, hierin

bestaande, dat de haren uilgenomen bij de
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ooren gelijkelijk in de rondte worden

afgeknipt.

si(j)'ah; I nji(j)*ah, op zij duwen, uit

elkander brengen van mensehen; II e. s.v.

slak welks schaal na branding de kalk

levert voor het sirih kauwen.

si(j)'al; onheilspellend.

si(j)*alang; bijennest.

si(j)*amang; zwarte aap met lange

'armen; zie ook: depë (B).

si(j)'ampon; e. s. v. heester met ge-

neeskrachtige bladeren.

si(j)'ang; schoon, helder, door op-

ruiming; nji(j)'ang; uitkappen van een

bosch, schoonmaken, wieden van velden

of tuinen; nji(])'ang gawi, zuiveren van

schuld, zonde door het aanrichten van een

olfermaal.

si(j)'ape (5), si(j)'apaw (5); = sapë

si(j)'a</r; cicade.

si(j)'ol; besi(j)'ol, met den mond fluiten;

ook het fluiten van vogels.

si(j)'ong; I slachttand ; II pinang se-

si(j)'ong, een stukje pinang zooveel als bij

den betelpruim wordt gebruikt.

si(j)'oq (B), si(j)VSq (5); bësi(j)'oq

(B), besi(j)'o'a<i (S)\ zich op zijn netst

uitdossen; zich in feestgewaad steken.

siktq (B), siki'aq (S); gewone beenen

kam.

si koe; elleboog; timmermans recht-

hoek; sepenjikoe; afstand van den top van

den middenvinger, rechter- of linkerhand

lot elleboog, linker- of rechterhand langs

eene rechte lijn gemeten.

siksë (B), siksaw (S); pijniging, stral

inz. aan den lijve; moeite, pijnigend.

si lam = 'ah'h [B); (het wordt zelden

in de spreektaal gebezigd).

silap; njilap, verbranden, in brand

steken.

silaq = 'ilaq.

silaw; door licht verblind of schemeren

voor de oogen.

silë (B), silaw (S); bësile (B), bësilaw

(5); op fatsoenlijke wijze d. i. met onder

het lijf gekruiste beenen zitten.

silip; het tegenovergestelde van sënga-

djë (B).

sih'q; (Z?), silt'aq (S) ; schermen, afwee-

ren, pareeren van slag of stoot met

wapen.

simab (B), panggilan (S); gast, ge-

noodigde; inz. in de Bësëmahstreken de

«mëradje pojang" (zie mëradjë), met al

de afstammelingen; sësimah; I bij el-

kander gaan eten, waarbij de een de

rijst, de andere de toespijzen medebrengt;

«sësünah", II kinderspel.

sim bang = genti; besimbang simbang

= bëgenti genti.

s i m b a g r ; orchidee ; soorten zijn : sim-

bagr: badaq; balong; boewah; gindawsoli

(S); kakap; kalong; piü's; singal; soelo^r.

sim bon; bësimbon, zich verschuilen

of verborgen houden; njimbonka(n), iets

verbergen.

simbor; simbor babor, gezegd van

iemand, die geen steek waard is.

s i m o n g ; e. s. v. offer.

simpaj; e. s.v. aap.

simpangi afwijken van de rechte

richting; simpang (ook: simpangan), zij-

weg, zijstraat, kruispunt van wegen.

simptng; vederen op den rug inz.

van een' vechthaan.

simpt't; borstdoek; bësimp*t, een doek

om de borst binden.

sim pol; I njimpoli, iets met een stuk

doek afvegen; II het onder het rijststampen

telkenmale met den grooten toon werpen

van de padikorrels in het rijslblok, welke

daaruit zijn gestooten.
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stn; cent.

sinagr; lichtstraal; smagr mate (/?),

[mataw (S)] 'agri; zonnestraal; ook: gloed,

die uitgaat van een brandend of gloeiend

lichaam.

sindang; regeling, orde; (het woord

wordt zelden in de spreektaal gebezigd).

sindangan; e. s. v. afdamming in de

rivier voor de vischvangst.

sindawali; zeer diep; (het woord

wordt in de spreektaal niet gebezigd).

sindtran; zinspeling, bespotting.

sindjaran; sindjaran boelan; e. s. v.

versiersel aan een »soegoe" gehangen.

sin dj e (B), sindjaw (5); hel opkomen

van het avondrood; zie ook: 'agri.

sin gal; e. s. v. haarversiersel.

sin ge (B), singaw (5); leeuw.

singgah; aanleggen, aangaan, aanwip-

pen, tijdelijk vertoeven ;
pënjinggahan,

gezegd van een meisje dat zich met

iedereen afgeeft ; zie ook : » kajoe".

si n g ga n (B) = waktoe.

singgang; bësinggang, gezegd van

woningen, kisten, tafels, enz. die netjes

zijn gebouwd, vervaardigd.

,
singgë (B), [ook: së'inggë (B)],

soe(w)'inggaw (5); totdat, zoodat, niet

voordat, toen.

singgir»k; ijzeren priempje (smids-

gereedschap).

singgit; jong uitbotsel, uitspruitsel,

knop inz. van lakken.

singgong; tesinggong, bij vergissing,

zonder opzet tegen iemand aankomen.

singï't; op een kier gezet, niet goed

gesloten van een deur.

singkap; opgelicht van een bedekking,

weggeschoven van een voorwerp of gordijn ;

njingkapka(n) oplichten, wegschuiven.

singktl; zilveren halsketting. Soorten

daarvan zijn: singktl: boelal; boe(w)'ah

|

liiït; pëtjah; sigrih (B)\ singktl bataog;

de rottan lussen van de »samban ba-

tang".

singkol; njingkol, met den elleboog

met opzet tegen iemand stooten.

singsat; opgeschort, opgebonden van

kleeding.

singstng; opgestroopt van mouwen

of broekspijpen.

sini; hier.

sintaq; trekken; sintaq njawe (B),

[njawaw (Sj\, hijgen, builen adem zijn.

sin tong; I (B) tjintong (S); rijsllepel;

Il njintong perambaq'an, iemand in de

rede vallen.

sipaq; iets met de voeten op zij schoppen.

sip at; I lid van het lichaam; ook:

lijn, afmeting; II zie: hoekom.

sipi; even geraakt bij den zwaarden-

dans, schampschot.

s i p o t; algemeene naam voor éénschalige

schelpdieren.

sir; ijzig gevoel krijgen omdat men

door een bovennatuurlijk wezen wordt

aangeraakt.

sir ah; sirah palaq; hersenen.

si ram; njiram, sproeien, gieten.

si rang; sirang siroe, telkens een

vertrek uit- en binnen gaan.

si^rang; op het vuur zetten om te

koken bijv. een' pot.

si rap; I houten dakpan; II njirap,

van kleur veranderen van het gelaat uit

beschaamheid of verlegenheid; III njirap

gagang, voor het eerst tak schieten van

klimplanten; IV tësirap, bewusteloos raken;

V njirap, strooien van te veel zaadpadi

in een pootgat; VI sirap malam, tegen

den avond.

si rat; strik tot het vangen van dieren.

si g rat; I knoop die in iets gelegd

wordt; su/rat: pedjam, vaste knoop;
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poelang, lus; sëkoedjot, losse knoop; II

njigrat, samenbinden.

sigrih (B), sio/n'ah (S); e. s. v. klim-

plant, welks bladeren bij het betelkauwen

gebruikt worden ; sigrih (B), [sio/n'ah (5)],

bëlot; boelang; 'oedang; temoerat; soorten

van sirih; sio/nh (B), [sio/n'ah (S)], (ë)'n toe-

dok, eene klimplant, die veel op de sirih

gelijkt; sio/nh (B), [sio/n'ah (S)]; kernaj

;

toebereide sirih, welke na in stukjes ge-

sneden te zijn op het graf wordt gelegd;

seloengsong (B) ; 20 bladeren sirih, gam-

bigr, stroocigaretten, tabak en pinang, in

een «sapot tangan" (zie: sapot), gewikkeld;

(zie: «'ambtnan tiriggi" sub. »'ambm); batoe

djalaw (S); beorangkaj; gantal; pitts;

poesao/r; sërabah sigaj; silor (B); sio/rat;

sobang; tërbang; sirih bladeren tot ver-

schillende figuren bewerkt, en geheel toe-

bereid, welke bij offermalen niet mogen

ontbreken; elk offermaal heeft echter om

't zoo te noemen zijn bepaalde » sirih

figuren".

si ring; afvoergool.

siroe; zie: sirang.

sirongan; I sirongan batoe, de van

kalisteenen daargestelde afdamming in eene

rivier bij vischvangst; II zie: »goenting'\

siroq (B); sësiroq'an, over en weder

elkander iets uitleenen.

si se (B), sisaw (S); overgebleven of

overgelaten, rest overschot, overblijfsel,

kliekje.

si si; goed gevormd, goed in het vleesch

zitten.

sisth (B), sist'Sh (S) = kistt.

sist'q (B), sisï'aq (5); schubbe.

si ten; satijn.

si toe; daar, ginder.

siwa; huur, huurgeld; siwa boemi;

grondhuur; siwa pendjoelong, de hoeveel-

heid padi waarmede de bevolking hare

verplichte werkzaamheden op de rijst-

velden der hoofden afkoopt.

siwar; dolk; siwar: beperanggi; bëtë-

pang lepos.

siwa tan; een klein in de bosschen

voorkomend insect, dat zich op de huid

van menschen en dieren hechtende een'

gevoeligen beet veroorzaakt.

siwë (B), siwaw (5); melden, melding

maken, vermelden.

siwtt; lange kain als buikband door

de kraamvrouw eenige dagen na de beval-

ling gebruikt.

sobang (ook : soebang) ; oorknop, soor-

ten zijn: sobang: 'anh'ng 'anti'ng; gilapan ;

këkibr; keraboe; kiltp; rantjang.

soeboq (B), soebo'aq (S); njoeboq (/?),

njoebo'aq (S) ;
gluren, loeren ; pënjoeboq'an

(B), pënjoeboaq'an (5); luik, venster.

s o e d o e = sidoe.

soedok; geschenk om iemand om te

koopen; njoedok, iemand omkoopen; een

geschenk geven aan zijn margahoofd bij

het aanbrengen van eene zaak, om zijne

hulp in te roepen.

soedot; hoek van een vlak of van

vlakke voorwerpen.

soegi; een pruim tabak, waarmede men

de tanden bij het sirih kauwen schoon-

maakt en de sirihspog van de lippen

afveegt.

soegoe; kam; soorten zijn: soegoe:

begiwang; bë'oendong 'oendong; boelan

;

kërap; pandjaug; soegoe kajoe; schaaf (.').

soejon; kudde, school, menigte.

soe ka o/r; moeilijk, lastig, zwaar; kë-

soekao/ran, moeilijkheid, zich in moeilijk-

heid bevinden.

soekat; voordeel, gelijk, lot, for-

tuin.

soekaw (S); I soekaw soekaw (5) =
tengkar; II zie soeke (B).
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soeke (B), soekaw (.S); genoegen,

vreugde, verheugd, gaarne hebben of doen,

houden van, tevreden zijn met; hesoekë'an

(B) (ook: bësësoekë'an), bësoekaw'an (S)

(ook: besësockaw'an) zich met elkander

vermaken.

soekoe'an; een halve guldenstuk.

soekom; I njoekom pëlang = lingü/r;

II een van de bestanddeelen van het offer-

maal «pëorah pëgrabon ; zie: pëgrah II b.

s o e k o n ; de broodboom

.

soelaw (<S); I ergenis, kwalijk nemen,

geraaktheid; II zie: soelë (B).

soelah; kaal, kaalkop.

soelang; njoelang, kappen, kloven van

brandhout.

soelë (B), soelaw (5); eene houten

staak van twee inkepingen voorzien, waarin

dwarshouten loodrecht op elkander wor-

den geplaatst; bësoele (#), besoelaw (5);

plaatsen van die staak midden op het

terrein, dat men voornemens is in cultuur

te brengen.

soeh'ng; fluit; soeh'ng 'angtn, acolus-

harp.

soeloh (B), soelo'ah (5); toorts, fakkel.

soelogfr; spruit, loot; waterloot.

soemahan; vrouw, waarmede iemand

gehuwd is; echtgenoote; soemahan kë-

di(j)'aw, tweede vrouw.

soemar; de insnijdingen in damar of

getah boom, waaruit de hars en gom vloeit

soembaj; stam, afstammelingen van

een algemeenen stamvader.

soembajang = sëmba(h)'jang.

soembang; I njoembang, drinken uit

een »gërgoq", het water van een «panljoran"

met den mond opvangen om het te drinken

;

drinken van klapperwater uit de noot door

den mond aan de opening te brengen dan

wel het klapperwater in de keel te gieten

;

(zie gërgoq en pantjoran).

II bloedschande
; (gew. gawi soembang);

III zie: gëmhao/r.

soembaran; zie: »'angkal" en »djëmë"

(/?).

soembuig; schaardig, met stukjes er

uit van snijdende werktuigen, aardewerk,

enz.

soemboe; lampepit, pit van een kaars,

as van een kar, wagen.

soembol (B), toembot (S); zie: toekoe.

soemor; put, waterput.

soempah; eed, vervloeking; besoem-

pah, een eed zweren; soorten van eeden

zijn : soempah : betaroh sëpëngade bapaq,

bëtaroh sëpëngade nint'q, betaroh sëpëngadr

pojang (B), [bëtaro'ah sepëngadaw bapaq,

bëtaro'ah sepëngadaw nint'aq, bëtaro'ah

sepëngadaw pojang (5)]; këlame'an (B),

këlamaw'an (5); padang përi(j)'asan ; di

kepojangan; di tanah boemi.

soempaq (B); beschadigd aan den rand.

soemptng (B); I versiersel van zilver,

dat achter het oor wordt gestoken ; II =
soentt'ng I (/).

soempi't; blaasroer, blaaspijp.

s oen ar; zie: mati.

soedi; onvoeglijk voor hel gezicht of

het zedelijk gevoel.

soendoej; zie: këbaw.

soengaj; kleine rivier.

soenggoh (B), soenggo'ah (S) ; wezen-

lijk, juist, werkelijk, in ernst, waarachtig,

inderdaad, in waarheid, bepaald, stellig,

zeker; sësoenggohnjë (B), sësoenggo'ahnjaw

(5) ; voorwaar, inderdaad ; njoenggohka(n)

(B), njoenggo'ahka(n) (5) ; bevestigen, ver-

wezenlijken.

soenggot; njoenggot, ergens aankomen, '

aanlanden
; penjoenggotan, ook ankerplaats.

soengkan; niet bereid gevonden wor-

den om iets te zeggen in bijzijn van

anderen.
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soengkit; houten spatel om rijst uit

den ketel te scheppen ; njoengkt't, scheppen

van rijst uit den ketel met een houten

spatel; ook: de gare rijst in den ketel

met den spatel omroeren.

soengkoq (/?), soengko'aq (S) ; kalotje

pet.

soengot; snor, knevel; soengot hoe-

loeltalang; knevel aan een' kant van de lip.

soengsang; tegen het heloop in.

s o e n i ; ledig, onbewoond, eenzaam, ver-

laten, doodstil.

s oen tan; (?).

soenttng; I dat, wat men achter het

oor of in het haar aldaar steekt; II hulp-

telwoord gebruikt bij het opnoemen van

slroocigaretten ; lil de naam aan den af-

gestorvene in het zielenland toegekend.

soentop; verzadigd.

soepaje (B), soepajaw (S); opdat, ten

einde.

soepaq; propvol van menschen.

soera k (B), soeraq (S); juichkreet,

gejuich, vreugde, kreet, krijgsgeschreeuw;

besoerak (B), bësoeraq (S)
; juichen, vreug-

de kreten aanheffen.

s o e r a t ; (ook : soeqrat), geschrift, brief,

boek; soerat pardjandji'an, schriftelijke

overeenkomst; soerat karangan, manus-

cript, op bamboes gegrift; soerat tangan,

de lijnen op de palm van de hand ; njoerat,

schrijven.

soera w; bidkapel.

soeri; rietkam of aanzetter, (weefge-

touw).

soerong; njoerong, voortschuiven, voort-

duwen, toeschuiven ; njoerong sanggan,

sio/n'h (B), [sigri'ah (S)], aanbieden van

de sirih (nl. waarbij de »sanggan" den

persoon wordt toegeschoven), (zie dit woord).

soeroq (#), soero'aq (S); njoeroq (B),

njoero'aq (S) ; zich verschuilen of verborgen

houden; ook: wegsluipen, wegkruipen als

slangen onder het gras; penjoeroq (B),

penjoero'aq (S), e s. v. insect, dit in den

grond leeft.

soe#rot (ook: soerot); afloopen, ebben,

vallen van het water; ook: ondiep van

het water.

soesa h; moeite, last, zorg, moeilijk,

lastig; kesoesahan, in moeite of last zijn,

moeilijkheid waarin men zich bevindt;

njoesahka(n), het iemand moeilijk of lastig

maken, bemoeilijken.

soesoe; borsten vaneene vrouw; naar

den vorm, lengte, enz. onderscheidt men

ze in: soesoe: boentar; samë dage (B),

samaw dagaw (S); sampi't 'oedang; sëli-

mang; tingkis; njoesoe; aan den borst

zuigen ; njoesoeka(n), te zuigen geven

;

njoesoe'i, zogen.

soesoh (B), soeso'ah (S); lange natuur-

lijke spoor van een haan ; soesoh bëroegë

(B), e. s. v. heester met lange doornen.

soesoj; e. s. v. vogelverschrikker; inz.

de touwen, die over het bouwveld gespan-

nen worden.

soesok; besoesok ; een nieuw gehucht,

eene nieuwe doeson stichten.

s o e s o 1 ; njoesol, achternaloopcn, achter-

volgen om iemand of iets in te halen.

soeson; in geregelde volgorde op in

of naast elkander geplaatste bij elkander

behoorende voorwerpen ; stapel, stel bijv.

van doozen, mandjes, kommen, enz.

soesop; I slurpen, opslurpen; II ook:

kussen (/).

soesoq (B), soeso'aq (S) = soeroq (B).

soesor; gelijden, afglijden; tësoesor,

gegleden, afgegleden.

soesot; afnemen, verminderen, slinken

(ook: van groenten onder het koken),

vermageren ; minder worden van eene

schuld.
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soetji; zuiver, rein, schoon, vlekke-

loos.

s o e (w) ' a m ; lauw van eene vocht.

soe(w)'ap; hap, bete, mondvol van

spijs; njoewSp, bij hapjes in den mond

stoppen, voeren.

soe(w)'are (B), soe(w)araw (5); stem;

soe(w)'Sre (B), [soe(w)'araw (5)] dalam

;

zwaar, diep, vol geluid.

soe(w)'ase (B), soe(w)'asaw (S);

spinsbek, klokkenmetaal.

soe(w)'e B), soe(w)'aw (5); I gew.

verbonden met »boeloe"; halsvederen inz.

van een' haan ; II amalgama ; III bësoe(w)'ë

(B), bësoe(w)'aw (5); ontmoeten, eene

ontmoeting hebben.

songsong; tegen in, tegemoet; njong-

song, tegen iets ingaan, tegemoetgaan,

sopaq; gew. ngi(j)'ot sopaq; zie: ngi(j)*ot.

sor; klanknabootsend woordje vooreen

sissend geluid, zooals van water, dat op

vuur valt.

soo/rah; verkwisten, roijaal met geld

omspringen.

s o r o n g ; I njorong = njoerong, zie ; soe-

rong; II een » kaïn" aandoen; III sorongan

(5), het aandeel (gewoonlijk de helft) in

den padioogst, dat door den bezitter van

de sawah aan den eigenaar van het ploegvee.

die de bewerking van het veld op zich

genomen heeft, moet worden uitgekeerd.

sott'q (B), sott'aq (S), één.

T.

ta'ale (#), ta'alaw (5); hij is verheven

(gew. geplaatst achter den naam van God).

tabang (B\ soendang (S); een holle

bamboes van 2—3 geledingen die het drink-

water inhoudt voor de ladangbewerkers.

tabiq (B), tabi'aq (S); setabiq (B),

sëtabt'aq (S); groet, begroeting; gegroet,

wees gegroet.

tabtr (B); een mat tot wandversiering

vervaardigd of van de »boeloh bëmban" [zie

boeloh (B)], alleen ofvan deze bamboesoort en

van den bast der » (e)'ndilaw" (zie dit woord)

;

al naar gelang van hel patroon, onderscheidt

men: tabtr: boeloh remok; tandjaq'an;

tandjaq'an sëka'tt; tandjaq'an sëladjoe.

taboe'an; groote wesp.

tab oh; I korte stok soms met een

stuk doek omwoeld om daarmede op slag-

instrumenten te slaan; II wijze van het

bespelen van den Dgamolan"; als: taboh

:

besëmah (B)\ pasisir (5); tale (B), talaw

(5); tjarë lintang (B); tjatjtng (B); tabo-

han; I slaginstrument inz. de »gong";

II e. s. v. groote trom met zwaar en diep

geluid in de moskeeën in gebruik.

tabon; vuilnis, stapel vuil aan oever

of kust.

t a b o n g ; bamboezen koker om het een

of ander in te bewaren bijv. geld, kunst-

hanesporen.

tabor; I nabor, zaaien, strooien ; tabor

malaj ; geld strooien bij begrafenissen ; II

(/?); betabor; dun bezet van vruchten,

(/); III de bovenste houten pen die in

een' »si(j)'alang" boom wordt gedreven

en kleiner is dan de overige pennen.

tadah; I nadah, iets opvangen door

er iets onder te houden; II met geweld

tegen iels in of door iets dringen, bijv.

de wind (nadah 'angtn).

t a d i ; pas, zoo even, daar straks, onlangs.

tadjam; I scherp van wapens, gereed-

schappen het gezicht, het verstand; II

sëtadjam ba'oe; e. s. v. rups.

tadjaw; e. s. v. groot aarden vaas tot

het bewaren van suikerstroop.
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tadji; kunstspoor voor vechthanen

;

soorten zijn: tadji: beringkong; gadjoq

[ook: goloq (/?)], gadjo'aq (S).

la dj tri; stijfsel.

tadjoq (B), tadjo'aq (5); insteeksel, kap-

sel met bloemen in het haar; tadjoq (B),

[tadjo'aq (S)]: bëlidang; beringï'n; kemang.

tadjor; aas van levend visch.

tagang; nagang, uitzetten, van een'

hengel; visschen met een' hengel, die

wordt vastgelegd.

tagar (alleen in de strandslreken

bekend); onderaardsch geluid, dal volgens

de bevolking verandering van jaargetijde

aankondigt.

tagt'h (B), tagï'ah (5); nagm (B),

nagt'Sh (5); manen, eene schuld invor-

deren.

tagoe; model, staal, monster.

tahan (B), ta'an (S); 1 uithouden,

tegenhouden, verdragen, standhouden, duur-

zaam zijn; II betahan, in gezegende om-

standigheden verkeeren ; III nahan djëorat,

een strik spannen, uitzetten.

ta(h)djaw; ta(h)djaw 'ajï'q (#), ['ajï'aq

(5)]; donkere wolken in het oosten of

westen, bij zonsopgang of zonsondergang

(teeken van regen 1).

tahoe (B), ta'oe (5); weten, gewoon

zijn, verstand van iets hebben, het kunnen,

bewustzijn van iets hebben ; setahoe (B),

[setaoe (5)], sërasan, medeweten ; ngëtahoe'i

(B), ngeta'oe'i (5); kennis hebben van

of aan iets; II gelegenheid voor iets heb-

ben; lom tahoe (B), lom ta'oe; geen

gelegenheid, geen tijd hebben voor iels.

tahon (B), la'on (S); jaar; tahon (B),

ta'on (S) : pëtarë (B), [petaraw (5)] goeroe

;

oogstjaar; sabaq, maanjaar.

ta'i = ti'q.

tak; klanknabootsend woord voor een

kloppend geluid.

lak Uk; klanknabootsend woord voor

het kloppen van het hart.

taktl; nakil, tappen van dammar en

getah door hel maken van insnijdingen.

takt'n; als hulptelwoord bebezigd bij

het optellen van vogels (het woord wordt

in de spreektaal echter zelden gebezigd).

taktr; een pisangblad in den vorm

van een schuitje waarin bij otfermalen de

• boeboor" (zie dit woord), gedaan wordl.

takoq (B), tako'aq (S); iels opvangen

bijv. palmsap in een bamboezen koker.

lakot; vrees, vreezen ; pënakot, lafaard,

vreesachtig; ketakotan; bevreesd, be-

vreesdheid.

t a 1 a m ; groot metalen of houten schotel,

gebruikt als presenteerblad.

talang; talang poenggasan, een afge-

schoten gedeelte van een ladang, dat na

den oogst beplant wordt met djagong,

cassave, suikerriet, pisang, enz.; talang

telatahan, een op boschgrond ontgonnen

en met bovengenoemde tweede gewassen

en vruchtboomen beplant veld.

talaq; echtscheiding.

tal as; e. s. v. «keladi".

talë (B), talaw (S); setale (B), setalaw

(5); zie: tidtng.

tali; louw, band, koord, lijn; strik

van rottan bij een rattenval; tali: 'ajam

sabongan, koord van wit garen om

vechthanen vast te leggen; 'andong (/?),

gendali (5); rottan reep, welke door een

vierkant gat nabij het vooreinde van den

dissel der ploeg geregen is; 'angüi ; e. s. v.

wolk ; bi(j)'asan ; buigzaam rottanstaafje

dit als hefboom dient bij de «tëkol" en

bevestigd is aan de «djambatan tëkol"

(zie tëkol); ka'i'1, hengelsnoer; kelajaw,

halsriem van een buffel ; 'oeloor ; touw

van rottangevlochlen, waarmede de »tëm-

pilong" (zie dit woord) wordt nedergelaten ;
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pasong; zie: pasong; poesat, navelstreng;

ternali, (ook : litëmali of 'ali temali),

allerlei touwwerk ; tëoibirang, een rottan-

touw waaraan liet einde van de »pasoq

pint" (zie dit woord) is bevestigd; toedong,

ringbaard; toe(w)'ang, hel trekkoord bij

de «djaring boerong" (zie dit woord).

lali'an: (ë)'inpaj ; het /4 gulden stuk

;

lame (/?), lamaw (5); een oud munlsluk

ter waarde van een kwartje.

talloe; e. s. v. »pantangan" nl. om op

den dag der week waarop men geboren

is niet op reis te gaan, te huwen, den coitus

uitteoefenen, aangezien die dag ook de

sterfdag zal zijn; ongeluksdagen.

taman, kleine vijver.

t a m b a h ; bëtambah, vermeerderen, toe-

nemen ; bëtambah tambah, gestadig ver-

meerderen, steeds toenemen; nambabi,

iets vermeerderen met iets.

tam bal balang; e. s. v. gras.

t a m ban = mandak.

tambaq; dijk, dam, bedijking, afge-

damd; nambaq, afdammen, bedijken, op-

hoogen; nambaq pëlang; opzetten van

sawahdijkjes met afgestoken graszoden,

aardkluiten.

tambaw groekaq; een geneeskrach-

tige wortel.

tam ing; een rond schied van hout.

tampah; taschje van fijne bamboes om

daarin gambirbladeren te doen ; (bij het

gaan naar de ladang worden in de » tampah"

vaak nog hengeltuig en vogelstrik gedaan)

;

ook : een tabaksdoos vervaardigd van de

met n'oebaoy geverfde reepen van de

»boeloh bëmhan" (/?), (zie 'oebagr en

boeloh).

tam pal; opgezette lap, pleister.

tampaq; te zien zijn, zichtbaar zijn,

gezien kunnen worden, er uit zien als;

nampaq, zien kunnen van de oogen.

tampaflri.slag met de vlakke hand, klap.

lampë (ƒ?), tampaw (S); radon, gissen.

tam pi; nampi, rijstwannen door haar

telkens op te gooien en weder optevangen

op de wan.

tam pil; I om het begin van eene

handeling uit te drukken ; op het punt

staan van iets te doen; II zich op iels

neerzetten bijv. van vogels; [di manë (ƒ?),

[manaw (5)], boe(w)'ah masaq, di sitoe

boerong banjaq tam pil, (spreekwijze)].

tam pin; gelijk, dezelfde van een inzet

hij weddingschappen: gew. lamptn taroh

(B), [taro'ah (S)].

tampoej; eene wilde houtsoort met

eetbare vruchten.

t a m p o 1 ; nampol, (nampol'i), zoogen van

een andermans kind gedurende de drie

eerste dagen na de geboorte.

tampon; aangezet stuk of lap ; nampon,

aan elkander zetten, lappen.

tampon g; I voorhoofdsband (versier-

sel), soorten zijn: tampong: pandan;

piraq, van zilver; mani'aq (5), van glas-

koralen ; II nampong ti(j)'ang, uitbeitelen

van de stijlen om daarop de »kitaw"

(zie dit woord) te plaatsen; III nampong

tadji, omwikkelen van een kunstspoor met

een stukje goed.

tampoq (/?), tampo'aq (5) ; tampoq (B),

tampo'aq (S): soesoe; tepel; deon(j)'an,

steel van den doerian.

tam por; sëtampor (ook: senampor),

een oogenblik.

tamtoe; bepaald, stellig, zeker, vast,

uitgemaakt.

tanah; aarde, grond, land; tanah

boengkah, aardkluit.

tanaq; nanaq, rijst koken in een pot

met water; sepenanaq ; tijdsbepaling nl.

de lijd, die noodig is om een potje rijst

te koken
;
penanaq'an ; zie :

J
a</ri.
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tandan; I een tros van vruchten ; II

touw om hoornvee vast te leggen als

:

tandan (ook: tali) djangat; van een

karhouwenhuid vervaardigd; tandan 'idjoq

(/?), [Mdjo'aq («$)], van idjoek vezels vervaar-

digd ; tandan 'oewi ; van roltan vervaardigd.

tandang; bezoek, ontmoeting, zonder

bepaalde doel ; bëtandang ; bezoeken, op

bezoek gaan, bezoeken gaan maken zon-

der bepaald doel, bij iemand oploopen

;

landangka(n) r/riboe; bezoek door de

jonggehuwden aan vrienden en kennissen

gebracht; përtandang; gast; zie verder:

'oo/rang.

tandtng; wat ter vergelijking naast of

tegenover elkander gesteld is; ook =
banding.

tandjal; stampvoeten, trappelen.

tan de (B), tandaw (S); teeken, merk,

kenteeken, voorteeken, bewijs ; lande (B),

tandaw (S): tangan, handteekening; ^roe-

mat pi'akoe = bakol bëbërasan; belande

(B), [betandaw (S)], tangan, eene hand-

teekening zetten.

tandjong; kaap, uitstekende landpunt

in zee of rivier.

tandoe; e. s v. draagstoel.

tandoq (B), tando'aq (S); hoorn;

(ook : van den hertshoornkever) ; dat ge-

deelte van de bladscheede, waarmede die

aan den palm vastzit.

tang; klanknabootsend woord vooreen

kleinkind geluid, zooals van een stuk

geld, dat op een* steen valt.

tangan; de hand, hand en arm;

tangan badjoe; mouw, (vgl. lengan); pëna-

ngan ; ten tijde van ; nangani, iemand een

slag toebrengen.

tanggaj; lang gegroeide nagel, aan

vinger of pink, die men als sierraad groeien

laat, ook in de plaats daarvan: gouden

of zilveren kunslnagel.

tanggajol; los afhangen, slingerend

hangen.

tang gal; losgelaten, afgevallen van iets.

dal ergens aan vastzat.

tanggam; e. s. v. hontverbinding.

t a n g g e (ƒ?), tanggaw (5) ; trap, ladder

:

tanggë (B), tanggaw (S) : pangkah (B), pëpan-

tjaw (S); kleine »balaj" (zie dit woord) op

sawahs, waarin kleine kinderen door hunne

ouders tijdens zij aan den sawah arbeid zijn,

worden achter gelaten; lintjap; gewone

trap van bamboe of hout ; sasaq ; een trap

van bamboe, legen welks sporten een stuk

grof vlechtwerk van bamboe bevestigd is.

tang geloei oe; e. s. v. krekel.

t a n g g o n g ; (më)nanggong, op de schou-

ders dragen, torsenen, ondergaan, dulden,

lijden, op zich nemen, borgstaan, verant-

woordelijk zijn, verdragen, verduren, er

voor instaan; tanggongan; last, verant-

woordelijkheid; tanggong baje (ƒ?) [bajaw

(S)], verantwoordelijk zijn; tanggong me-

nanggong (ook verbonden met »'adat"),

solidaire verantwoordelijkheid.

tanggoq (B), tanggo'aq (5); e. s. v.

schepnet.

tangi; bëtangi, opdreunen van »'andaj

'andaj" na een sterfgeval, (zie dat woord).

tang/'s; geween ; nangt's, weenen

;

nangis'i, beweenen; bëtangjsan, geween

van vele menschen.

tangkaj; stengel, steel in alg. zin;

van bloemen, bladen, vruchten, potten,

pannen, dissels, houwelen, enz., ook als

hulptelwoord gebezigd ; tagroq (B) sëtang-

kaj, tao;ro'aq (S).

tangkal; amulet.

tangkap; nangkap; grijpen, pakken,

vatten, vangen, gevangen nemen, opvatten
;

di tangkap: mësoemaj, ziekte door bosch-

geeslen veroorzaakt tengevolge waarvan

men van zijn stuk raakl; 'oetan, den weg
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kwijt raken en in het bosch verdwalen

;

oroemah ; slaapwandelen ; këtangkapan, op

heeterdaad betrapt.

tangkëroe(w)ang; zie: lëlawa.

tang kis; nangki's, afweren, afwenden,

pareeren, uitwijken voor een houw.

tang kol; e. s. v. kruisnet.

tang kop; tegen of op elkander gesloten

van dingen, die op elkander passen inz.

holle; betangkop, op elkander sluiten.

tan goh (2?); bëtangoh, verzinnen van

praatjes.

ta n go p; nangop, zich iets uit de holte

van de hand in den mond gooien.

tan je (B), tanjaw (5); betanjë (B),

betanjaw (S); vragen, navraag doen, ver-

hoorn.

tantang; nantang, iemand uitdagen

om er onder uit te komen onder hel

opheffen van de gebalde vuisten (ook

van een wapen) en het toevoegen van

scheldwoorden.

t a n t i ; (zelden : nanti), wachten.

tantji; duit.

tan toe; bepaald, stellig, zeker, vast,

uitgemaakt; nantoeka(n), bevestigen, bepa-

len, vaststellen, verzekeren, uitmaken.

ta'op; beta'op, uitmonden van de zij-

rivier in den hoofdstroom ; pena'opan, de

monding.

tapaj; eene versnapering nl. gekookte

of kleefrijst of (ë)'ndjëlaj (zie dit woord),

die men heeft laten gisten.

tapak; tapak tanah, grond, waarop

een huis heeft gestaan.

t a p a n ; plaats ; waar, waarin.

tapaq; palm van de hand, zool van

den voet (ook als maat); sëtapaq sëpë-

lintangan, eene lengte maat nl. de breedte

van den linkervoet, vermeerderd met de

lengte van den rechtervoet, nadien loodrecht

tegen den linkervoet te hebben geplaatst.

tape (B), tapaw (5); gerookt van visrh

of gevogelte, waarbij de visch of het gevogelte

bij den buik wordt opengesneden, van de

ingewanden ontdaan en opengelegd daarna

boven een goed onderhouden vuur gerookt.

tapi; maar, doch.

tapth (/?); kruis van eene broek.

tapoe; afvallen van den navelstreng.

tapst'r; taxeeren.

taqkëtaraw (B), këtangketaq'ó (5);

e. s. v. zwaluw; zie ook: petjat.

tao/rah; naorah, hout, de eerste ruwe

bewerking doen ondergaan met bijl of dissel.

tarak; betarak, zich onthouden van

eenig genot, ingetogen leven.

tao/ram; betrokken van de lucht bij

maanlicht, niet helder doorschijnen van

de maan en sterren; taorani tëmaoram,

overal betrokken, zeer bewolkt zijn.

tarap; narap, met opgezette veeren

tegen iets aanvliegen zooals de kloek.

tari; dans; nari, dansen, soorten van

dans zijn: tari: boenting; gandaj

;

këbanjakan ; keorbaj ; kipas ; mëlikat

;

pro*(w)'attn ; sawaj ; sëngkëlt'ng.

tar*ng (B); de niet afgesneden »soesoh

(B)" (zie dit woord); die om het been

wordt gebogen (/) ; zie ook : djaloe.

tariq (2?), tarfaq (S); trekken; pëna-

rt'q'an (B), pënar»'aq
J
an (S); plank of

stuk ijzer, waarin op gelijke afstanden

gaten zijn geboord (een werktuig dienende

om roltan te snijden); tanq'an (B),

tari'aq'an (5) ; reepje plaatijzer van gaatjes

voorzien om draad te trekken.

tarloemohan (B); verhaal, dat opge-

dreund wordt bij «gawi'an" (zie dit woord),

of bij een feest, dat een pasirah bij zijne

aanstelling geeft.

tagroh (B), laoro'ah (S); [ook: taroh

(B), taro'ah (S)] ; naoroh (B), [naoro'ah (S)] ;

inzetten bij spel of weddenschap; (zie:
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tamptn); betagroh (B), betagro'ah (S);

met elkander of met iemand wedden,

[ook wel: bëlat/rohan (B)
f

bëtagro'ahan

(5)]; ook: leggen, zetten, plaatsen, dépo.

neeren.

taj/roq (/?), tat/ro'aq (5); uitspruitsels

als natte toespijs genuttigd; taroq (B),

[taro'aq (S)] 'abang; bladeren rauw als

toespijs gegeten.

tastk; groot meer om het middelpunt

der aarde; (het woord komt alleen in

«andaj 'andaj's" (zie dit woord), voor).

tatah; natah, inzetten, inleggen van

edelgesteenten, goud, zilver, enz.

tatal; spaander; tatal gergadji, zaagsel,

houtkrul, schaafkrul.

tatap; aanpakken, aanvatten, bevoelen,

betasten.

tattng = bindjat; bijv. van een pre-

senteerblad.

tatkalë (B), tatkalaw (5); ten tijde, toen.

tawanan; krijgsgevangene.

tawar; I tooverformulier ; II zie kënë

(B); III afdingen, bieden.

tawas; aluin.

tawë (B), tawaw (5); tëtawë (B),

tëtawaw (S); lachen; tetawe mat/q koewaw

(B); om te stikken van het lachen.

të; voorvoegsel tot vorming van het

accidenteel passief.

tëbah = laloe.

tebal; dik van platte voorwerpen zoo-

als papier, doek, enz.; dicht bijeen van

haar, gras en deug; selëbal; e . s. v.

heester met geneeskrachtige bladen.

t ë b a n g ; nëbang, vellen van groote hoornen

.

tëbas; nëbas, wegkappen van ruigte,

struiken van kreupelhout.

tëbat; vischvijver; ook: afdamming,

afdijking.

tebëgraw (B), tëmbëgfraw (S); grof

en lang rietgras.

tëbi'ng; hooge kant van eene rivier;

ook: hoogte, heuvel; tëm'ng gëmërintji'ng

;

loodrechte waud.

tëboe; suikerriet; soorten zijn: teboe:

'abang, 'asap, (ë)'ndtq bemi(j)
J

ang, itam,

këloembos, këmboewaj, kiki'1, koe(w)'al,

linggë (B), manaw.

tëboq (B), tëbo'aq (S); doorgeslagen,

met een gat er doorheen, doorboord, gat,

opening; teboq (B), tëbo'aq (S): boe^nt

of (djahat) anus; 'idong; neusgat.

tëbos; nëbos, loskoopen, vrijkoopen,

lossen; tebosan, lossing, losprijs.

tëdë (B), tëdaw (5) = pintaq; (het

woord wordt echter in de spreektaal zel-

den gebezigd).

tedoh (B), tëdo'ah (5); luwte, bedaard,

van wind, van de golven.

tëgah; nëgahka(n), weerhouden, ver-

bieden, tegenhouden, beletten; (ë)
J

ndtq (B),

[(ë)'ndi'aq (S)] këtëgahan, bij iets volharden.

tëgam; nëgam, iemand een vuistslag

geven.

tëgang; I gespannen, strak, stijf van

den nek; II = tahan.

tëgaq; I opstaan, oprijzen; bëtëgaq

;

staan, in eene staande houding zijn; tëgag

tëntaq, staan als een kind, dat pas leert

staan; II = loeros.

tëgar; het tegenovergestelde van: litaq.

tëgas; zin, beteekenis; 'apaw këtëgas

kataw 'ini (S); ra, ra, wat is dat.

tegë [B); nëgë, ophouden, stilhouden,

stil blijven staan, vertoeven, rusten.

tëgoh (B), tëgo'ah (S); stevig, vast,

hecht, robust, sterk, duurzaam.

tëgoq (B), tëgo'aq (S); I sëtëgoq (B),

sëtëgo'aq (5); een slok, een teug; Il ook

= tëlan.

lëgor; I nëgorka(n), in opschuddiug

brengen: II tëgor limbor, verschrikt,

ontsteld.
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tëkal; vast, standvastig, bestendig, rustig.

tëkale (B), tëkalaw (S); ten tijde,

toen; vgl. kale (B\

tekau; datgene, waarop men met de

hand drukt, leunt of steunt; nëkan'i, iets

met hand of pool drukken, aandrukken.

tëkang; I in tweeën kloven van eene

klappernoot; 11 als hulptelwoord gebezigd

bij het opnoemen van manden.

tëkap; I gekneede bal bijv. van ge-

kookte rijst; II aandeel dat iemand van

een maal toekomt, dat iemand van een

werk wordt toegewezen.

tëkaw; e. s. v. varkenverschrikker op

rijstvelden, talang's.

tëki; I e. s. v. specht; 11 zie: groempot.

lëki(j)'aq; oksel.

lëki'q (B), tëki'aq(S); nëki'q (B), nekï'aq

(S); drukken, plat drukken ook met den

nagel, dooddrukken van ongedierte.

tëkoekoe; tortelduif: soorten zijn:

tëkoekoe: kapogr, sipang, tikos.

tëkol; knip om eekhoorns te vangen.

tëkoq (B), tëko'aq (S) == tëboq (B).

tekot; tëtëkot, ten einde raad.

tëladan; voorbeeld, model.

tëladas; cataract.

tëlagë (/?), tëlagaw (S); meer.

te la j a q (B), lëlajap (S) = banjaq; (het

woord komt alleen in »'andaj 'andaj" (zie

dit woord) voor).

tëlajong; nëlajong, met een »këris"

om het hoofd zwaaien.

tëlaudjang; naakt, bloot.

tëlap; nëlap, een van de bewerkingen

bij het rood verven van garen.

tëlapaq; (vgl. tapaq), voetzool; lëlapaq

tangan, palm van de hand, ook de platte

lus, waartoe het einde van bet eene koord

van de » tali sabongan" is bevestigd; tëla-

paq gang, de schotel voor den steen bij

de »panah 'oemban" (zie die woorden).

tëlaq; een koker met bodem en stop

inz. van »kajoe sëri(j)'an" (zie: kajoe)

vervaardigd om daarin pruimtabak te be-

waren; tabaksdoosje vervaardigd van een

eivormig van boven afgeplatten klapperdop

voorzien van een ovaal binnen het doosje

sluitend deksel.

tëlar (ook: iëhgr); een weinig ge-

barsten.

telas; spierwit; tëlasan, wit badkleed.

tëlat; e. s. v. bezem, veger,

telëgoe; muskus dier.

tëlëkong; bidsluier der vrouwen.

telen tang; achteroverleggen, op den

rug leggen, de zijde van de dunne geel-

koperen plaat bij het spel «dj'at'h dëlapan"

(zie dja'th) in gebruik, waarop eene zwarte

stip is ingebrand; de keerzijde daarvan

heet »tëroekop" (van daar: tëlentang 'itam,

tëroekop koentng).

t ë 1 i k ë (B) ; e. s. v. singktl.

tëlikong; tëlikong da'on, peperhuisje.

tel ik o r (B); e. s. v. «singta'1".

telingë (B). lëlingaw (5); oor ; lëlingë

(B), [tëlingaw (S)] kintjü/r; de uitschul-

pingen afwisselend met groepen van in-

kepingen waarvan de rechtopstaande stijl

van het spinnewiel is voorzien.

tëliüp; klanknabootsend geluid voor

het neervallen van den regen bij druppels.

tëlobong; poel van stilstand water.

tëloetoq (B), tëloelo'aq (S); hoofd-

nerf van andere dan palmbladeren.

tëloq (B) 1 tëlo'aq (5); baai, inham;

II = badah.

tëlor; gebrekkig van spreken, enkele

letters gebrekkig uitspreken.

teloor; ei; teloor bëU's, kuit; teloor

bëproekal = bëgroekal; (nl. een ei dat

niet is uitgebroed)

tëlot; e. s. v. veger, bezem.

tem as; zie: mimpi.
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tem ba ge (B), tembagaw (S); kopert

tembage soewase (B), tembagaw soewasaw

(S); verguld.

tëmbaj; I [ook: tëmbajnje (B), lëm-

bajnjaw of tëmbaj'6 (5)] ; = përtamë (B);

tëlëmbajnjë (B), tëtëmbaj'6 (S), de eerste

;

II lang geleden, vroeger, vorig, lang geleden

enz. zijn; III tëmbaj tëmbaj [ook: tëm-

bajnje (B), (tëmbaj'ö of tëmbajnjaw (S)],

een begin hebben, beginnen, om te beginnen,

ook als voegwoord gebezigd aan het begin

vau een verhaal of als aanhef.

tem bed aq (B), lëmëdaq (5); e. s. v.

broodboom met eetbare vruchten ; tembë-

daq nangkë (B), lëmëdaq nangkaw (S)\

eene variëteit daarvan.

tembëla; glas zonder voetstuk.

tëmbëlëtaw; e. s. v. »mësang" (zie

dit woord).

tëmbëo/ran; louw van den geklopten

bast van de »lërap", als draagband van

»kindja0r*s" gebezigd
;

(zie die woorden).

tëmbëgraw; e. s. v. glagahriet.

t e m b i k a g r; verglaasd aardewerk, por-

selein, scherf daarvan, ook van glas.

lëmbilang; e.s. v. koevoet of breekijzer.

tembiloq (B), tëmbuVaq (5); worm-

stekig van mangga soorten.

tëmbirang; een rottan touw om
vlotten vasteleggen.

tëm boekoe; I naaf van het wiel van

eeue kar; II de koperen knop van de

• këlintang" (zie dit woord).

tëmboeloq'an (/?), tëmboelo'aq'an(S);

krop van een' vogel.

tëmboeni; nageboorte.

t ë m b o s ; tëmbos kaboemi, nachtmerrie.

t e m e k a h (B) ; schel van een geluid (/).

tëmëngoe (B); verbluft, versufl van

verbazing.

temënong; strak voor zich uitzien,

aanstaren ; ook : verbijsterd, in de war.

temi(j)'ang; e. s. v, dunne bamboe;

temi(j)*ang: bëgasë (B), [bëgasaw (£)];

gezegd van iemand, wiens knieën onder

het gaan bijna tegen elkander aankomen.

tëmoe; bëlemoe, onlmoeten, aantreffen,

samenkomen.

tëm on; nëmon = soenggoh (B).

tëmpale (B), lëmpalaw (S); nëmpalë

(B), nëmpalaw (S) ; lustig, dartel, rond-

springen van een paard of stier, die pas

uit den stal wordt gebracht.

tëmpajan; e. s. v. groot aarden water-

vat met dikken buik en nauwen hals.

t e m p a p ; handbreedte over de 5 vingers

als maat.

tëm pas (B), toempas (S)\ op den

grond vallen.

tëm pat; I plaats, waar; II di tëmpati,

begraven worden.

tëmpë (B), tëmpauw (5); nëmpë (/?),

nëmpaw (S); smeden, hameren.

tëmpëras (/?), këmpëras (5); tëmpë-

rasan (B), kempërasan (5): instuiven van

den regen, ingeregend.

tëmpëringat; e. s. v. boom.

tempthng; oorveeg, klap om de

ooren.

tëmpilong: I peperhuisje van de taaie

bladscheede van den pinangpalm; II kegel-

vormige bak van boomschors en rottan

of wel van hertevel vervaardigd, om was

en honig op te vangen.

tempo ejaq; eene verzuurde brij van

gegiste doerian ; tëmpoejaq koebongan, eene

verzuurde brij van wormstekige en afge-

vallen doerian.

tëmpoeh'ng; e. s. v. harpoen met

ijzeren punt en weerhaak.

tëmpoerong; de helft van eene ko-

kosdop; tëmpoerong boete (B), [boetaw (S)],

de helft van een kokosdop zonder oog

;

tëmpoerong palaq, schedel.
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tem po' Sn; inzet op een' haan bij

hanengevecht.

tempor = tangkap; (het woord wordt

zelden in de spreektaal gebezigd).

tënang; stil, kalm, bedaard van waler.

tengah; midden, het midden, te mid-

den van ; setëngah, een half, de helft, de

eene helft, eenigen, sommige; tengahan =
soekoe'an; tengah: 'agr'i; malam; toeo/ron

(zie: 'aori).

tenggajaq; gew. pisang tënggajaq;

zie: pisang.

tënggalaw'an (S); vlakke alang2

gronden in de benedenstreken die na met

ploeg en eg bewerkt te zijn met padi

worden beplant.

tënggao/re (B), «/reban (S); kippenloop.

tënggelam; zinken, verzonken.

tënggih'ng; de miereneter.

tënggoejoq (/?), tënggoejo'aq (5);

zwemmen, waarbij alleen de beenen wor-

den uitgeslagen.

tëngi, ranzig, sterk van reuk inz,

van vetten.

tëngkalaq; e. s. v. fuik.

t e n g k a r ; krakeel, harrewarrerij ; be-

tëngkar; krakelen, plukharen

tengkerawaq; e. s v. donkergrijze

groote eekhoorn.

tëngkër oe(w)'ang; orbitilae.

tëngk i(j)*ang; rijstschuur; soorten

zijn: tëngki(j)'ang: bëdjarë (B), bëdjaraw

(5); bëdjëlapang; padoe(w)'Sn boeloh (B),

pa'atan boelo'ah (5); padoe(w)'an kajoe;

pi(j)'abong.

tëngkoeloq (B), tëngkoelo'aq (S);

e. s. v. borstdoek; soorten zijn: naar het

patroon : tëngkoeloq : dëragam ; diwan ttq

'oelat; djantong pandan ;
pëlong; pete

;

ragi 'itam; tikas (fi); tëngkoelo'aq (S):

'asam soe(w)*irts; boelong; diwan; ragi

mants; rawah; patjtng; rimbaw tënang

(5); tëngkoeloq (B), [tëngkoelo'aq (5)];

djantong pandan; naar het weefsel: tëng-

koeloq (B), [tëngkoelo'aq (5)]: bënang

banjoe (ë)mas; bënang toengaw bërajaq;

bënang pëtë (B), [petaw (5)]; lintang;

bënang soeri 'abang; bënang soeri gadtng;

tëngkoeloq boelong (B), tëngkoelo'aq bë-

bintang (5); aan den rand van lovertjes

voorzien.

tëngol; nëngolka(n), iemand iets onder

het oog brengen.

tënon; bëtënon, weven; tënonan sëbi-

dang; waarbij de » soeri" (zie dit woord)

gebruikt wordt; tënonan doegan, waarbij

zonder » soeri" geweven wordt.

t e n o n g ; waarzeggen, voorspellen ; të-

nong: bëli(j)*ong, padi pinang.

tëntangan; vlak tegenover, juist van

eene plaats.

tëntong; I kappen, afkappen; II een

aandeel in den weg van één heerendienst-

plichtige.

t ë p a n g ; I bekleedsel, beslag van een wapen

«koedjor" »këo/n's" » siwar" (zie die woor-

den; bëtëpang lëpos; als het handvat van een

«koedjor" geheel met zilver ofgoud belegd is;

II ook: de helft van een bamboegeleding.

tepaq; klap, slag; pënëpaq'an 'agas,

schouderblad.

tëpëlësi; e. s. v. hout.

tëpi; kant, rand, boord, zoom, oever;

tëpi(j)'an, badplaats nl. het ondiep gedeelte

van eene rivier nabij den oever, dat als

zoodanig gebruikt wordt.

tëpi(j)'oq (B), tëpi(j)V»q (S); gew.

verbonden met »'ati"; zich onaangenaam

gevoelen, niet aangenaam gestemd zijn.

tëpt'q (2?), tëpi'aq (S); I nëpiq (B),

nëpi'aq (S); leggen, zetten, plaatsen, neer-

leggen, neerzetten; II nëptq (B), [nëpt'Sq

(5)], ri(j)'al, eene ceremonie bij het huwe-

lijk; III nëptq (B), [nëpt'Sq (S)], sëdë-
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kahan een offermaal aanbieden; IV nept'q

(B), [nep*"§q (S)] 'oeni, een kweekbed

beplanten ; V letepiq (B), tetepi'Sq (S),

ontzet uit een ambt, ontslagen uit eene

betrekking.

te poe; eene vergiftige houtsoort.

tepoeq (B); verlamd aan de beenen

of arm (/).

tepong; I smartgeld, zoenoffer, bij

wijze van boete den delinquent ter zake

van het toebrengen van kwetsuren opge-

legd ; II telëpong 'idop, één kip, die

die men aan den doekoen geeft wegens

verleende geneeskundige hulp; III nëpongi

'anaq, eene ceremonie die plaats heeft 2

dagen nadat het kind voor het eerst het

hoofd wordt kaal geschoren.

tëpoq (B), tepo'aq (S); nepoq (B),

nepo'Sq (5); kloppen, klappen, met de vlakke

hand slaan; betepoq (B), [betëpo'5q (S)],

tangan, in de handen klappen; penepoq

(B), pënëpo'aq (5); toestel van roltan om

katoen te kloppen ; penepoq (B), [pënëpo'aq

(S)], 'agas; schouderblad.

tëradjang; schoppen, ook van dieren.

t ë r a m b i ; e. s. v. heester.

tërang; I licht, helder, duidelijk; në-

rangka(n). verlichten, iets ophelderen, dui-

delijk maken; tërang bëndërang, tërang

lantang, zeer helder; II betërang, besnijden.

tëra'oe; tera'oera'oe, schreeuwend en

jankend dwingen van kinderen ; gezegd

van kinderen, die huilen omdat zij steeds

willen eten (J).

tëo/rap; e. s. v. boom van welks bast

o. m. kleederen worden gemaakt.

It

ë g r a s ; hel hart, de kern, van boomen

;

ook wel: het spint,

tëgfrban; afstorten inz. van berghel-

lingen,

tëgfrbang; vliegen, stuiven, opstuiven

TKRB. BAT. GEN. tilt,

të^rbis = tëgrban; ook (doch zelden)

nederstorten, invallen.

tëgrbil; voortpruiten, oprijzen, ont-

staan, opkomen van hemellichamen ; tëgr-

bil padjar; de dageraad; tëo/rbtt: mate

'agri (B), [mataw 'agri (S)] ; opkomen

van de zon, enz.

tërdjon; afspringen, zich van iets af-

storten; zie ook: 'agri.

tërëmpoh; I (ook: panlangan tërëm-

poh) (B) ; een der verbodsbepalingen voor

eene kraamvrouw nl. om geen rivier over-

testeken; II volgens (J) het overtreden

van verbodsbepalingen in het algemeen bij

ziekten.

tërënggaw; e. s. v. boom.

terëU'q (B), tërëtt'aq (5); nërëlt'q (B),

nërëh'aq (S) ; klanknabootsend woord voor

het geluid van het kraken van een ledikant.

lêgri; angstig, huiverig om iets te

doen.

tërikë (B), tërikaw (5); tricot.

tërime (B), tërimaw (5); ontvangen,

aannemen, goedvinden, toestaan van een

verzoek ; tërimë kasih (B), tërimaw kasfah

(S); dank.

tëf/ruig; blaasbalg van bamboe, dunne

bamboe van 1 of 2 geledingen om vuur

aan te blazen ; cylinder van bamboe om

het losraken van de vleugels van de

«kintj^r 'angtn" te voorkomen; de rieten

cylinders bij de «tangkol"; të^nng: poe-

potan, de bamboezen luchtpijp; pandaq,

de rieten pijpjes; pandjang, de uit een

eind riet bestaande luchtkoker, waarin de

rieten pijpjes (ook: »tëo;nng sambongan"

genoemd) zijn bevestigd, bij eene smidse;

(zie die woorden).

tëriti; e. s. v. rietgras bij de oevers

van de rivieren.

tëgrkam; nCv/rkam, bespringen, zich

met een vaart op iets of iemand werpen.

12
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tëroekop; vooroverliggend op den

buik; zie ook: tëlëntang.

t e r o e m p a li ; houten of van den bast

van den arenpalm vervaardigde sandalen;

lëroempah betjang, sandalen voorzien van

een' afgekuol kegelvormigen knop.

teroerapanë (B), lëroempanaw (S);

e. s. v. drilboor.

të<jroesi; kopervitriool.

leg rong; e.s. v. klim plant, met vruch-

ten, die alleen gekookt als groenten of

gebraden kunnen worden gegeten; soorten

zijn: teo/rong: 'abong, bëloelang, bintang,

boelan, hoert'q (B), lawar, lawar koem-

bang, masam, palimbang; (oneetbaar, in

het wild groeiend); piptt, poejoh (B), poe-

jo'ah (S); orapoh (B), orapo'Sh (5); tjinë

(B), tjinaw (5); toendjoq (B), toeudjo'aq

(5) ; tegrong kedirë (B), [këdiraw (5)]

;

e. s. v. tomaat.

tërongpanë (B) = singgink.

legros; er door heen, regelrecht door,

zonder omwegen bijv. iels zeggen.

telërosan; doorschijnend, helder van

glas.

leg rol; uitwringen, in de hand uit-

persen.

tëtali; disselboom.

tëtalo'an (B) = sësënaj.

tëtap; I vast, standvastig, bestendig,

rustig, vast bepaald, vast besloten ; Il het

door insnijding verkregen geneeskrachtig

sap van sommige boomen en wortels.

I e tap i = tapi, dal meer in gebruik is.

lëtaq; I netaq, afhakken, afhouwen,

recbl en gelijk afsnijden; II als hulplel-

woord gebezigd bij het noemen van stroo-

cigaretten, enz.; sëlëlaq (gew. sëtaq):

kajoe; boeloh (j9), boelo'ah (S); poentong,

roekoq (/?), roeko'aq (5), enz.; III pëne-

taq'an bantal (B), scheidingsgeld; IV (B),

afzagen van de tanden met een tijne zaag

;

V tëdaq gantang, in rechte richting eene

rivier oversteken; VI lëtaq kipi, het ge-

lijkelijk afknippen van de voorhoofdsharen

door jonge meisjes.

tëtaran; tetaran loekoe, de dissel of

balk van de ploeg; de bamboezen slok bij

de »tangkol", aan welks doorboord boven-

einde de »tëortng" kruislings zijn beves-

tigd; de hoepels van roltanlaljes vervaar-

digd vau de »pësap"; de roltanlaljes van

de «këroltq (B)", die dwars door zand en

bodem van de »tabong" gaat; de rotlanlat

van de «loentang" waaraan door rietreepen

de »sëngkëlaw" is bevestigd; de bamboe,

die bij de ptjëkak" als hefboom dient;

de snoer van rottan aan de »tali bi(j)'asan"

van de »tëkol" bevesligd; (zie die woorden).

tëtaj/rë (B), tëlaoraw (S); e. s-v.

liaan.

te tas; I doorgebroken van een ei; II

ook = tetaq.

tëteo/rong (/?), lëtoban (S); geboorte-

vlies.

tëti(j)'8p; elk, telkens.

tibtq [ook: libt'k (B)], tibt'Sk (S); I

setibtq [ook: sëtibtk (ƒ?)], [sëtibt'Sq (S)]

(ë)'mbakoe, eene hoeveelheid tabak ter

waarde van tien duiten; II ook als hulp-

telwoord gebezigd bij het optellen van ruitjes

• badjt'k" (zie dit woord), en pakjes tabak.

tidt'ng; (ook teliding), schuin van het

hoofd, scheef van den nek ; hellend, schuin

afloopen ; tidt'ng sëtalë (B), [sëtalaw (S)] ;

op het punt van te vallen, te sterven.

tidoq (B), tido'aq (5); slapen, gestold

van olie; pënidoq (B), pëiiido'aq (5);

slaapkop; tidoq (/?), tido'aq (S): mëroekop,

slapen op den buik; nengkolong (ook:

ngërinlom), slapen met opgetrokken bee-

nen; nelentang tëgaq (e)'nloe(w)'8t; op

den rug slapen met opgetrokken beenen;

nidt'ng; op de zijde slapen; nidtng ugëpt't
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tangan ; op een zijde slapen met opge-

trokken beenen en de armen gedeeltelijk

tusschen de beenen; zie ook: dalam.

tigë (B), tigaw (S); drie; tigë (B),

[tigaw (5)] belas, dertien ; tigë poeloh (#),

tigaw poelo'ah (S), dertig; nige (B), [ni-

gaw (S)] 'agri, den derden dag (na iemands

dood) vieren; këligë (B), këtigaw (S), de

3' maand van het oogstjaar.

tth (B), U'ah (5); thee.

ti(j)'ang; mast, paal, stijl; ti(j)'5ng:

bandira, vlaggestok
;
gawangan ; het stuk

bamboe, waaruit de »toekol" (zie dit

woord) beslaat; djangkoelong ; de twee

recht opstaande palen van de «djaring

boerong", (zie djaring).

ti(j)'at; inkeping, dienende als trede,

gekapt in balk of bamboegeleding, welke

voor trap wordt gebezigd.

t i (j) ë p ; bëti(j)ëp, blazen, ook op een

instrument; van den wind waaien; aan-

stoken, opstoken van vuur.

t i k a m ; nikam, steken, prikken met

een wapen of scherp werktuig ; doodsteken,

overhoopsleken ; nikamka(n), ergens mede

steken.

t i k a m p o h (B) ; e. s. v. dobbelspel.

tika#r; mat, slaapmat; inz. fijn ge-

vlochten mat; soorten zijn: tikaor: 'am-

paran, boentaq, pandan
; (mat van pandan

bladeren), pandjang, patjar. </regas, o/roem-

baj (mat van biezen vervaardigd).

ttk o; theepot, trekpot.

tikos; rat, muis; soorten zijn: tikos:

bëbanjakan (de gewone muis); moendok

(de huisrat); moeri (stinkmuis); padi (veld-

muis); tjaq 'ajiq (B), ['aji'fiq (S)] (water-

rat); tjong.

tila = pajoe.

tilaj = këlënU't.

tiltq (B), tih'aq (S); niltq (B), nili'Sq

(S); aandachtig gadeslaan, waarnemen.

tilol; eene heidensche shamanistische

ceremonie (nl. het onderzoeken bij de po-

jang's naar de oorzaak van een of ander

kwaad, ziekte).

[\\ogr; krom, gebrekkig van spreken

zooals kleine kinderen, (vgl. teloor).

t imah; tin, lood, zink.

timang; op en neer wippen van een

kind, dat men op beide handen draagt.

timbaj; nimbaj, geld opmaken, ver-

kwisten.

limbal; antwoorden, antwoord.

t i m b a n g ; nimbang, wegen, overwegen,

wikken, betalen met iets als tegenwicht,

het tegenwicht houden aan iets; timba-

ngan, dat, wat gewogen wordt of tot

wegen wordt gebruikt; timbang gantjang,

wedijver, wedstrijd.

timbap; opgehoopt, ruwe hoop of

stapel van iets.

timbaq; nimbaq. schieten met een

vuurwapen; vuren, afvuren; timbaq petos;

inslaan van den bliksem.

timbë (B), timbaw (5); schepemmer,

putemmer, aker, meestal van » 'oept'h (5)",

(zie dit woord) vervaardigd; nimbë (B),

nimbaw (S) ; pulten, water scheppen, met

een putemmer of aker hoozen.

timbol; aan de oppervlakte komen,

bovenkomen, opkomen van planten ; timbol

tenggëlam, op en neer of heen en weer

bewegen op het water bijv. het hoofd van

een zwemmer, een vaartuig of iets wat

drijft; nimbolka(n), doen opkomen of bo-

venkomen of bovendrijven ; ook : te voor-

schijn brengen.

timboq (B), limbo'aq (S); de indigo-

plant; soorten zijn: timboq (#), limbo'aq

(5): 'akagfr; pipt't.

timbos; nimbos, bedelven, bedekken.

timor; het oosten.

timpas; I het uitslaan van de armen
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onder het zwemmen ; II timpas (B), rimpas

(S) = 'abts; III ketimpasan; miskraam.

timp tl; opgeplakt, aangekleefd ; ninipil-

ka(n), opplakken, aanplakken, doen kleven.

timpoh (.8), timpaw (5); tijd, verval-

tijd, termijn; timpoh sebitoe (B), timpaw

sëndjitoe (5); toen, in der tijd.

t i m p o n g ; I een laboe vrucht om daar-

uit te drinken; II nimpongi, iemand den

pas afsnijden.

tinaw (S) = betine (B).

tinda (5); katoenen gordijn aan een

* pelangktn" ; (zie dit woord).

t i n d a n a n ;
papegaaistok.

tindt'h (/?), tindt'Sh (S) ; drukken op

iets; tegen iets aangedrukt; pënindth (B),

[pënindt'ah (S)] pasangan; afsluitpen van

het juk van een kar.

tindt'q (B), tindi'Sq (S); nindiq (B),

nindt'aq (5) ; doorprikken, doorsteken, door-

boren van iets duns bijv. de oorlellen om

er ringen in te doen.

tindjaq; tred, slap, trap; ook: af-

druksel van voet of poot ; tindjaq mësang-

moene (B), [moenaw (5)], kuiltje in de

wang, in het schouderblad (een vrouw,

die zoodanig teeken heeft zal onherroe-

pelijk in de kraam sterven).

tindjaw; I mindjaw, van boven uit-

kijken ; ook = lihat
;
pënindjaw'an, plaats

van waar men een vrij, onbelemmerd uit-

zicht heeft; II nindjaw 'anaq, een kraam-

visite afleggen; III een strik van idjoek

of van den bast van de »tërap" (zie dit

woord) vervaardigd om herten en dwerg-

herten te vangen.

tindjoe; nindjoe, met de vuist of

knokkels stooten inz. in het gelaat of op

het hoofd.

tinggal; overblijven, achterblijven,

blijven, vertoeven, verblijf houden; ook

verlaten zooals een doesen ; begonnen werk,

dat men laat varen; ninggalka(n), doen

achterblijven, doen blijven; sëpëninggal,

sedert, bij het vertrek, na het vertrek.

linggi; hoog, hoogte.

linggtr, (?); tinggiran, papegaaistok;

pëninggt'ran, het in het midden van den

bodem en op den kant staand plankje van

eene kooi voor tortelduiven.

tinggong; I bëtinggong, nederhurken,

gehurkt zitten op iets smals zooals vogels

op een tak ; II (B) ; tinggongi lidah, ten

gunste van iemand spreken, die van iets

beschuldigd is.

tinggog (B), tinggo'aq (S); ninggoq

(B), [ninggo'aq (S)] 'api, den brand steken

in vuilnis, hout, enz.; een vuurtje aan-

leggen.

tingkah; dwaze inval, kuur.

t i n g k t h (B), lingkï'ah (S) ; naar voren

staand van bovenlip en boventanden; ook

op elkander liggen van twee tanden.

t i n t » n g ; zie : 'asat.

tipaq; houten sirihdoosje.

t i p i s ; dun van platte, souple voorwerpen

bijv. papier, huid, schil, de lippen, enz.;

vlg. nipts.

tipoe; list, bedrog; tipoe daja, listen

en streken; nipoe, bedriegen, foppen; zie

ook: »kënë" (B).

ttq (B), U'aq (5); drek, stront, vuil;

Uq 'aji'q (B), U'5q 'aj^aq (S); slib, drab;

tt'q (B), [ti'aq (5)] : (ë)'mpoe, stof in graan

enz. ; molm ; gigi, vuil op de tanden

;

lalat ; sproeten, ook het weer in linnengoed.

tigrah; overgebleven of overgelaten

rest, overschot, overblijfsel, kliekje.

tiraj; gordijn, voorhang.

t i r a m ; e. s. v. oester.

tilaw ook: tigraw); paddestoel, grove

schimmel ; soorten van paddestoelen zijn

:

tiraw (ti^raw): badjaq, bibü/r, djëlamaq,

gërigit (S), kigrim, koekoran (B), gragroip,
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toe(w)'i; (welke allen eetbaar zijn); en de

niet eetbare ; liraw (lioraw) : daaYSh (S)

djagrom; kajoe 'agre (B) ['a^raw (S)]

koemng ; lalang ; mëlile (B), [mëlilaw (S)]

moetah doe(w)'ate (B), [doe(w)'ataw (S)]

poeh'h (B), poelt'ah (5); tambang 'ajam

tëdong; (zeer vergiftige soort).

ligri; stief in: 'anaq ti</ri, bapaq

ligri enz.

ti<jfris ass miorts.

tiroe; niroe, nabootsen, nadoen; tiroe-

'5n, nabootsing.

tiroq (/?); eeri snippensoort.

tiros; klein en smal van handen en

voeten, mollig van den bovenarm, dun

van den benedenarm, (volgens anderen

:

lang en tenger).

titi; iets smals; niti, over iets smals

loopen, gaan; tili'an, smal bruggetje, von-

der; niti koe(w)'adaj, een der ceremoniën

bij een huwelijksfeest.

tittq (B), tilt'aq (S); spat, spikkel,

druppel; tittq (/?), [titt'aq (S)] (e)'mbon,

dauwdruppel.

tiltr; liü'ran, e. s. v. duif.

tilts; gew titts moede (B), [moedaw

(S)], ingewanden.

tjabang; gevorkte tak en al wat dien

vorm heeft.

tja bar; zich schamen, beschaamd zijn.

tjabi (/?), (ook: tjabth), tjabt'ah (S);

lange spaansche peper; soorten zijn; tjabi

(B), [tjabt'ah (S): 'aka#r; 'atjth (B), 'atjt-

'Sh (S) ; bëtëri ; boelan ; (e)'mbon ; (ë)'ng-

girtng; koembang; tandoq (B), tando'aq (5);

tëorong.

tjabtq (B), tjabt'aq (5); verscheurd,

aan stukken, gescheurd.

tja bol; I ongemanierd, onwelvoegelijk,

plal ; II ook : buitengewoon uitermate ; III

zie: boengkoq.

tjaboq (B); zweep.

tja hor; I e. s. v. fuik; II zie; pang-

gang.

tja bot; (nië)'ntjabot, uittrekken nan

iets, dat ergens in of om bevestigd is

bijv. een plant uit den grond; een »kera"

uil de scheede; bëtjabot, uitgetrokken,

ontbloot van een wapen.

tjadang; (me)'ntjadang, iels klaarleg-

gen bijv. het maal voor gasten ; tjadangan,

maal, dat wordt klaargelegd.

tjagaq; schraag; (më)'ntjagaq, een

stuk hout onder een ander zetten opdat

het niet valle (/).

tjakap; kunnen, in staal zijn tot iets,

zeggen dat men tot iets in staat is.

tjakar; (ook: tjakaor); zoeken; (më)-

'ntjakar
t
9ka(n), voor iemand iets zoeken.

tjalaq; (ook: doeh zelden tjalak):

snugger, schrander, verstandig, slim; ook;

ervaren, bedreven, geoefend in iets.

tjalaw; (më)'ntjalaw, wieden op sa-

wahs met de »sengkoe(w)'tt" (zie dit woord);

(më)'ntjalaw baltq'i (#), [balt'aq'i (S)];

voor den tweeden keer wieden van een

sawah, welke men met de «sëngkoewtï"

heeft bewerkt (pantjah).

tjalitji (/?); inhalig; (7).

tjalom = bëlom («/).

tja Ion; I vergruisd, verbrijzeld, opge-

lost, gesmolten ; II gezegd van een meisje,

dat met iedereen minnehandel drijft; (gew.

gadts (më)'ndjadi tjalon.

tjaloq (B), belatjan (S) ; een dikke

bruine conserf van kleine vischjes of gar-

nalen gebruikt in toespijzen.

tjambah; opslag van koffie enz.

tjambaj; de wilde siri; Ijambaj ga-

do'aq (S), eene soort daarvan met genees-

krachtige bladeren.

tja in ham (B), tjantom (5); vallen,

neerkomen, belanden, terechtkomen.

tjambar = bantong.
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tjampang; I = tjabang I; II tjam-

pang karinang, rechts en links verspreid

van voorwerpen
(f).

tja nip or; vermengd, door een, onder-

eengemengd.

tjanaj; I e. s. v. kleine lans; II fijn

gestampt glas voor schuurwerk gebruikt.

Ijanang; omroepersbekken.

tjandoe; I geprepareerde opium; II

bezinksel, drab inz. van koffie.

t j a n d o n g ; e. s. v. kapmes.

tjangaq; I met geweld iemand iets

in de keel gieten; II bë(të)tjangaq =
bëngangë (B) (zie: ngangë).

tjanggth (B), tjanggt'Sh (S); tjanggth

(B), [tjanggt'Sh (S)] moelot; gezegd van

iemand die onbeschoft en brutaal is;-

tjanggth (B), [tjanggt'Sh (S)] tangan; ge-

zegd zoowel van een persoon die lange

vingers heeft als van een persoon, die on-

middelijk klaar slaat om te slaan, te

stompen, enz.

t j a n g g o n g ; ongestadig, ongedurig, niet

vast, niet zeker, onbestemd.

tjangth (B); welbespraakt, geslepen,

bij de hand, van zessen klaar.

tjangka; tjangka 'oenaq; vork in de

wachthuizen gebezigd.

tjangkah = tjabang.

tjangkë (B), tjangkaw (S); onfatsoen-

lijk, onwelvoegelijk ; niet «comme il faut",

vuil, obsceen van woorden.

tjangktng = bindjat.

tjangktr; kopje met een oor of voet.

tjangkong; (më)'ntjangkong, hurken,

neerhurken met het achterste den grond

rakend.

tjangot = mangot.

tja n tal; (më)'ntjantal, een vrouw bij

de horsten pakken.

tjanttl = këlenttt; (volgens anderen

de nog niet besneden part. pud. fem.).

tja'oentjong (B), tja'oetjong (S);

e. s. v. gebak.

tja'ol; (gew. ka't'n tja'ol) e. s. v. smalle

fijne doek, dat om hel lijf wordt geslagen.

tja'oq (B), tjaVSq (S) = ra'op.

tjap; zegel, cachet.

t j a p a (h) ; ronde houten bak inz. van

de »kajoe pëlawi" (zie kajoe), gemaakt.

tjapaj; een weinig verlamd aan beenen

of voeten.

tjapang; zie: »këbaw".

Ijapaq; (më)'ntjapaq, iets neersmijten,

smakken, wegsmijten, afdrijven van de

vrucht; (më)'ntjapaqka(n) betine J^B), [be:

tinaw (S)], scheiden; (më)'nljapaqka(n)

wang, verkwisten.

tjaptng; metalen plaatje, al dan niet

voorzien van koperen belletjes, aan een

touwtje geregen tot bedekking van de

schaamdeelen, door nog naakt loopende

meisjes gedragen.

tja pot; I tetjapot = tëbërlos; zie:

bërlos; II (më)'ntjapot, een spijker zooveel

mogelijk in den wand drijven.

tjaq; I tjaq gëndtt, een stukje touw

om den middel boven de schaamdeelen bij

wijze van amulet gedragen ; II tjaq ping-

gang, een om de lendenen geslagen kain;

III tjaq 'ingktng, al hinkende loopen.

tja ram; geweeklaag, gejammer en ge-

ween in een sterfhuis.

tjarang; loot, twijg.

tjare (/?), tjaraw (S); wijze, manier,

trant.

t j a r i ; tjëtjari'Sn, blindemannetje spelen.

t j a r oq (B), tjaro'aq (S) ; een klapperdop

als maat voor droge waren inz. padi, rijst;

(gew. bevat de klapperdop voldoende rijst

[bekras] voor het maal van een persoon).

tjagrol; vuile, gemeene praal; mën-

tja^rot, vuile taal uitkramen.

tja tja pan; de kweekplanljes, die aan
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de kanten van de dijkjes worden geplant,

en voor het inboeten moeten dienen.

tjatjat; gebrek, fout, vlek, smet;

(më)'ntjatjatka(n), iels gebrekkig vinden,

smaden, smalen op iels.

t j a t ë (B), tjatjaw (S) ; e. s. v. gebak.

tjatji; steken inz. van bijen, wespen,

hommels.

tjatjtng; aarsmaden.

tjatok; pëntjatok, een werktuig om op

de »lenggalaw'an" (zie dit woord) de

aardkluiten stuk te slaan.

tjator; I schaakspel; II (më)'ntjator =
bagi (?).

tja wan (B); houten vork met langen

steel.

tjawa^r = tjoempoq (B).

tjawt'r (ook: tjawtor); hazenlip.

tjawts = sedi(j)'e (B).

l)éb»gr = tjabi'q (B).

tjebor (ook: tjeboor); plomp, het geluid

van iets zwaars, dat in het water valt.

tjëgor; e. s. v. vogel en varken ver-

schrikker op de sawah/s; tjëgor 'ajiq (B),

['ajt'aq (B)] ; als boven.

tjëkah; rottenval.

tjëkaw; I niet willen betalen bij het

verliezen; II (më)'ntjëkaw; grijpen, vatten,

wegnemen met klauwen, handen of bek

inz. van een roofdier.

tjektq (B), tjëkt'aq (S); (më)'nljëktq

(B), (më)'nljëkt'aq (S); de keel dicht-

knijppen, worgen.

tjëkong; holte, kuiltje, ook: bult in

den weg.

tjëkor; e. s. v. geneeskrachtige plant,

die laag bij den grond groeit

tjëlakë (B), tjelakaw (5); onheil, ramp,

ongeluk; ook: fout, feil; (më)'ntjëlakëka(n)

(#), (më)'ntjëlakawka(n) (S) ; achterklap-

pen, gispen, beschuldigen.

tjëlangol; zie: daj.

tjëlap; nat, vochtig; tjëlap di pëloh

(B), [pëlo'Sh (S); geheel in hel zweet,

overal uitbreken van het zweet; tjëlap

bantjo^r; kletsnat.

tjelaq; e. s. v. fijn, zwart poeder dat

men gebruikt om daarmede de oogleden

te blanketten.

tjëlë (B), tjelaw (S); iets berispelijks,

smet, gebrek.

tjelëlëpo^r; (më)'ntjëlëlëpo^r, met de

handen in het water slaan, plassen bijv.

bij het baden.

Ijëlëngas (B), tjëloewaw (S); (më)'ntjë-

lëngas (5), (më)'ntjëloengaw (S); het ge-

laat, den bek naar boven keeren ; recht

opstaan van padiaren.

tjëlingos; (më)'ntjelingos = malts.

tjëlintjing; klanknaboolsend woord

voor het geluid van twee zilveren geld-

stukken, welke men tegen elkander slaat.

tjelop; even bij iemand aanloopen,

aangaan.

tjelor; even bij iemand aanloopen,

aangaan.

tjëmtn = kësënë; tjëmi'n kar»t, spie-

geldoosje.

tjëmong; ontroering verwarring.

tjëmpake (B), tjëmpakaw (5); e. s. v.

boom mei zeer welriekende bloemen.

tjempale (#), tjempalaw (5); gew.

tjëmpalë (B), [tjempalaw (S)] moelot; he-

leediging, hoon, laster; tjcmpalë (#),

[tjempalaw (5)] tangan, toebrengen van

slagen en kwetsuren.

t j e n d a j ; gebloemd zijden stof.

tjëndanë (B), tjëndanaw (£'); e. s. v.

zeer welriekend hout.

tjëndoe(w)'aj; padihalm, welke na

den oogst nabloeit.

tj en gang; verbluft, versuft van ver-

bazing.

tjenggaq; gew. tjenggaq ri(j)'a1, hals-
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ketting bestaande uit aaneengeregen geld-

stukken.

tjengi'h (B), tjengi'Sh (5); tjëljèngth

(B), tjetjengt'ah (5); grijnslachend.

tjëngts; (më)'ntjëngts, iemand aan-

grijnzen; ook: den neus optrekken voor

iets, dat onaangenaam ruikt, het gezicht

vertrekken bij het eten van iets zuurs.

tjëngkam; I greep met de volle

hand (f) ; II (më)'ntjëngkam, naar iets

grijpen bijv. naar een kapel.

tjëngkaroh (B) ; gekookte rijst, die

gedroogd dan wel geroosterd [kiroh (B)]

wordt.

tjëngkëringan; e. s.v. snelgroeiende

schaduwboom.

tjëngkth (B), tjengki'ah (5); kruid-

nagelboom; zie: »boewah" en »boengë" (B).

tjëngkirong; e. s.v. kromme »siwar"

(zie dit woord), (J).

tjëngkong; (/?), kintjah (5); I ring

met kleine belletjes, welke om den enkel

wordt gedragen; II klokje uit een stuk

hout gesneden, waarin drie houte klepels

hangen, dat middels idjoektouw om den

nek van een karbouw wordt gebonden;

bij de koeien is dat klokje in ijzer ge-

goten.

tjëntjang; = (më)'ntjëntjang, fijn hak-

ken, inslukken hakken.

tjëpar; I klanknabootsend woord voor

het geluid van het weven ; Il e. s. v. var-

kenverschrikker ; tjëpar *aj*q (B), ['ajt'aq

(5)] ; als boven.

tjëpal; vlug schielijk.

tjëpot; niet ver genoeg reikend.

tjërabong; (më)'ntjërabong, zwanger

zijn.

Ij er ah os; dik, opgezet van den buik.

tjëraj; (ook: tjëoraj); gescheiden, uit

of van elkaar; bëtjeraj; scheiden; ook:

echtscheiden ; tjëraj beraj; (tjëo/raj bëoraj)

(ook : tjëo/raj mëo/raj), overal verspreid,

verspreid en verstrooid, in alle richtingen

verspreid ; tjëraj (tjëoraj) hëkoendang

;

zie: koele (B); tjëraj (Ije^rraj) soesoe, ge-

speend ;
pëntjeraj'an (ook : pënljëoraj'an),

teeken van rouw; ook: zijdlinie (?).

tjëranë (/?), tjëranaw (5); schotel

of bak op voet voor de siribenoodigd-

heden.

tjërëdiq (!?), tjerëdt'aq (5); snugger,

schrander, verstandig, slim.

tjërëmaj; e. s. v. vrucht.

tjërmin; spiegel.

tjërëmot = tjëlangot.

tjëo/ri (ook: tjëtjëo/ri); iets berispelijks,

smet, gebrek; (më)'ntjëtjëo;ri), versmaden,

afkeuren, blameeren.

tjëridam; iemand uitdagende blikken

toewerpen (?).

tjëridtng; (më)'ntjëridtng, iemand in

het oog houden, nagaan.

tjërilop; (më/nljërilop, lasten of ste-

ken in eene holte, gal of opening.

t j e r * q (B), tjërt'aq (5); schreeuw, ge-

schreeuw,

tjëo/rtt; steil van een heuvel.

tjërilë (B), tjëritaw (S); verhaal, ver-

telsel.

t j ë r i w 1

1

; veel praats hebben, opspelen,

harrewarren.

tj erlang: (ook: tjëorlang), openge-

spalkt van de oogen.

tjëroetjoh (B), tjëroetjo'ah (5); uil-

gieten, uitstorten op of over iets.

tjëroetoe; sigaar.

tjëroh (B); de rijst zoo lang in het

rijslblok stampen totdat ze een witte kleur

krijgt.

tjëtakan = djangkë (B).

tjetjaq; hagedis; tjëtjaq gagaq (ook

alleen: » gagaq") gekko.

Ijëljagrr; I een pad o. a. in kreupel-
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hout uitkappen; II tjëtja^r pëlang sawali

dijkjes schoonmaken.

tjëtji(j)'as; ljëtji(j)'as ljelji(j)'as, luid-

keels weenen.

tjëtjintë (B), tjëtjintaw (5); slinger-

plant van welks hout men heflen maakt.

tjëtoq (B), tjeto'aq (S); bijten van

slangen, pikken van vogels.

tjibt'h (B) = kapot.

tjiboq (B), tjibo'aq (5); het reinigen

van de part. pud. na het urineeren, na

het uitoefenen van den coïtus; van de

part. post. na het doen van zijn gevoeg;

het reinigen en uitwasschen van hel

perineum na de bevalling.

tjidë (B), tjidaw (S); = tjilakë (B).

I j i g tl ; (me)'ntjigtl, vooroverhukken

;

onderscheppen zooals een koe met de ho-

rens.

tjth (B), tjt'ali (S); waarmede jonge-

lingen, jonge meisjes aanspreken.

tji(j)'ap; het piepen van kuikens.

tji(j)'om; ruiken, ook in de plaats

van ons «kussen".

t j i (j) ' o s ; (më)
J
ntji(j)'os, snuiven van

een karbouw (J).

t j i k a h ; (më)'ntjikah, oplichten van een

heen zooals door honden bij het urineeren.

tjikaj; een klein plantje bij vischvij-

vers groeiende.

tjikar; net, proper, bevallig, sierlijk;

gezegd van iemand, die zich fatsoenlijk

voordoet.

t j i k o q ; I (B), gebroken en breken van

harde, lange betrekkelijk dunne ronde

voorwerpen; II tjiko'aq (5); e. s. v. »poe-

(w)'agfr", welks vrucht gegeten wordt.

tjine I (B), tjinaw (S), Chineesch;

II këtjinë'an (B), këtjinaw'Sn (S); gezien,

zichtbaar, in het gezicht komen ; III uiter-

lijk voorkomen, gedaante.

tjing; ngëtjtng, werpen van de geld-

stukken, de ronde plaatjes bij dobbelspelen

als: »këraptk", dja't'h (/?).

tjingis; (më)'nljingts, de tanden laten

zien van kallen met grommend geluid (J).

t jtngkëloe(w)'tng; e. s. v. kinder-

spel.

tjingkok; e. s. v. aap.

Ijingkoq (B); knobbel in het al-

gemeen zoowel op achter als voorhoofd («/).

tjingot (B); bëtjingot, piepen van eene

deur («/).

tjinktk; tabakspruim in de bovenlip

geplaatst.

tjinte (/?), tjintaw(S); kommer, zorg,

droefheid.

tjinljtn; ring, schalm ; soorten zijn:

tjintjtn: boelat; boengaw 'anggor (S); kë-

rilap; përmale (B), përmataw (S); lëm-

bagë soe(w)'asë (B), tëmbagaw soe(w)'a-

saw (S).

tjintjmg = këtjtq (B).

tjinloq (B), Ijinto'aq (S); op het rijst-

blok kloppen ten teeken dat voorname

gasten in aantocht zijn; tjinloq (B), tjin-

to'aq (5) laloe, op het rijstblok kloppen

bij sterfgevallen, bij brand, bij moord;

tjinloq (B), [Ijinto'aq (S)] (ë)'nggandaj, op

de maat op het rijstblok stampen door drie

meisjes gew. bij maanlicht: tjintoq (B),

tjinto'aq (S): padang; soerong dajong; als

boven.

tjipaj; lam van arm of been.

tjipak; voetbal voor hel kaatsspel;

njipak, het kaatsspel.

tjipaq; schoppen met de hiel.

tjipt'r; plat, ondiep van borden, scha-

len en derg.

t j i p i t ; tjiptt goendang e, s v. genees-

krachtige wortel.

t j i r i ; pand, verpanden.

tjiri'q (j5), tjirt'aq (S); verscheurd,

aan stukken gescheurd.
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tjtt; I verf; II tj»t tjt't klanknahootsend

woord voor het piepen van muizen en

jonge vogels.

Ijita; sits, gebloemd katoen, gedrukt

katoen.

tjite (B), tjitauw (S); alleen voorko-

mende in samenstelling met doekë (B),

doekaw (5).

tjitjtt; I (më)'ntjiljtt, zich snel van

een bepaald punt verwijderen ; II iemand

laten lachen door hem ongemerkt de

vingers in de zijde te drukken.

tjobe (B), tjobaw (S); (me)'ntjobë (/?),

(me)'nljobaw (S) ; iets beproeven, de proef

nemen, trachten iets te doen.

tjoeban; netten breinaald van bamboe.

tjoebë (B) = tjobë (B).

tjoebth (B), tjoeht'&h (S); kopje.

tjoebtq (#), tjoebt'aq (S); kommetje,

kopje inz. een kopje bij offermalen in ge-

bruik en inhoudende »borth minjaq (#)",

(zie bort'fi) klapperolie en wallen.

tjoebtt; van iets een weinig nemen

met de toppen van de vingers.

tjoebong; de doornappelplant,

tjoegong (B), tjoeko'ah (5); top van

een heuvel ; verhevenheid ; ook : mieren-

hoop,

tjoegoq (B), tjoego'aq (S); zitten met

opgetrokken beenen, de armen kruislings

op de beenen en het hoofd op de armen

rustend.

tjoekah (B) == tjoebc (B).

tjoekaj; belasting, inz. de hoofdelijke

belasting.

tjoekë (B), tjoekaw (5); azijn.

tjoeki = tjoekaj.

tjoekoh (/?), ijoeko'üh (S) ; bëtjoeko-

han (B), betjoeko'Shan (S); met elkander

twisten» kraketlen.

tjoekor; (më)'nljoekor, scheren, (ge-

schiedende met de «sera'ot") (zie dit woord).

tjoekoor = bado</r; doch alleen ge-

zegd van wijfjes karbouwen; ljoeko<?r

kalong; l'joekogr tari.

tjoekot; Ijéïjoekotan, kunnen, instaat

zijn tol iets; gezegd van iemand, die veel

wilskracht heeft («/).

tjoelë (/?), tjoelaw (S); hoorn midden

op het hoofd of voorhoofd; rhinoceros-

hoorn.

tjoeltq (//), tjoeU'Sq (S); (më)'nljoeltq

(B), (më)'ntjoelt'3q (S); iels uit iets peu-

teren.

tjoeltt; veeg uit eene weeke substantie.

tjoeloq (ƒ?), tjoelo'aq (S); gew. ver-

bonden met »bërirang" (B), bëlirang (5);

lucifer, zwavelstokje.

tjoemboe; grap, gekkernij.

tjoempol; eene uitgestrektheid grond,

welke alleen door bouwvelden wordt in-

genomen.

tjoempoq (B), tjocmpo'aq (S) hoop,

stapel.

tjoendï'q (/?),; e. s. v. »pëdang".

tjoengaq; (me)'ntjoengaq, het gelaat

of den bek naar boven keeren.

tjoengktl; (më)'ntjoengktl, iets uil-

peuteren ; bijv. sprietjes gras.

tjoengkop; voldoende, genoegzaam,

toereikend.

tjoenol (S); voorwerp in gebruik bij

Irouwplechligheden van leden van de

«soembaj'anaq boeloe tëlang".

tjoentanan; zooveel als bajan 'ati (/).

tjoenttng; moesje geplaatst inz. op

voorhoofd en slapen van hel kind na de

eerste wassching, welke handeling na elke

reiniging wordt herhaald totdat hel kind

voor het eerst geschoren wordt.

tjoenlt'l (B), sëleli'aq (5); gew. tjoen-

U't (B), [selëlt'aq (S)] këlocngkongan

;

huig.

tjoepaq; e. s. v. inhoudsmaat voor
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droge waren, inhoudende ± o tjaroq (B)

(zie dit woord), Ijoepaq (ë)'nloe(w)'at;

knie.

tjoeping; tjoeptng telingë (ƒ?) [lë-

lingaw (5)], lel, oorlel; tjoeptng boenge

(B) [boengaw (S)], kelkblad; schutblad.

tjoepoe; een doosje van geel koper,

voor sirikalk en tabak.

tjoeraq; patroon van een ka'in, als:

tjoeraq: 'idjang; kisam (S); moetong;

poe(w)'aor masaq; rawah pantjing; sëlajaq

laloe.

tjoerï'ng; streep, schram, krab.

tjoeroh (B); (me)'ntjoerohi, iets be-

gieten.

tjoerop; e. s. v. gebak.

tjoe^rop; I gezegd van een pootgat,

waarin meer dan zes padiplantjes zijn

uitgestoeid ; II waterval.

tjoetar; (me)'ntjoetar (?); gezegd van

rijpe nog aan den boom hangende vruchten

van de »langsat" (zie dit woord).

tjoettt (B) = këlenUt,

tj o e tj i ; zuiver, rein ; wasschen, schoon-

maken; tjoetji djoeraj (S); een offermaal

aanrichten voor een ontijdig geboren kind.

tjoetjoh (B); (më)'ntjoetjoh, met iets

fijns en puntigs in of door iels steken,

zooals een draad door het oog van een

naald.

tj oei jong; kleinkind.

tjoetjop; I (me)'ntjoetjop, slurpen,

zuigen, inzuigen, opzuigen; II een kegel-

vormige korf als legplaats van kippen;

tjoetjop boerong, kooi inz. om kwartels te

vangen.

tjoetjoq (/?), tjoctjo'§q (S); pen om
in iets Ie steken, om iets vast te steken

of aan te rijgen; (më)'ntjoeljoq(ö), (më)'n-

Ijoeljo'aq (5); steken in iels, rijgen, aan-

rijgen bijv. van koralen; tjoetjoq (B),

[tjoetjo'Sq (S)] karap, het rondhouten staafje,

waaraan wil katoenen lusjes zijn bevestigd

en waardoor een gedeelte der draden van

de scheeriDg bij het weefgetouw heen-

loopt.

tjoetjor; e. s. v. gebak.

ljoetjoo;r; met een klein dun straaltje

vlieten of nederslorten, gieten, schenken

in iets.

tjoe(w)'ar = tjoetjogr.

tjoe(w)'as; terugspringen, losspringen

van veerkrachtige of gespannen dingen;

opspringen.

tjoe(w)'tl; (më)*ntjoe(w)'tl, schoppen

met de teenen.

tjogoq (/?); zitten, gezeten zijn.

tjoki't; (më)'ntjoktt, een weinigje af-

nemen van iets dat men meent te veel

te zijn.

tj on dong; hellen, overhellen; schuin

hellend; naar een kant overhellen.

tjong; waarmede de kleinkinderen door

hunne grootouders worden aangespro-

ken.

tjoq (B); (më)*ntjoq, den vinger naar

iemand uilsteken om hem in de zijde te

stooten, zooals men bijv. spelend met de

kinderen doel; tjoq bëli'oq; iemand met

een' vinger in de zijde stooten, kit-

telen enz.

tjorong; trechter, huis. pijp.

tobang (B) ; een holle bamboe, om

daarin »bësi boeo/roq" (zie bësi), te be-

waren.

t o b a t ; berouw, bekeering, boeledoening

;

bëtobat; offeren op een heilig graf of een'

gewijden berg tot boeledoening.

toe; een voorvoegsel; zie: 'apë (B).

toebë (B), loebaw (5); e. s. v. plant

met gifligen wortel ; gebruikt om visch Ie

bedwelmen, [»noebë(Z?) [noebaw(5)J 'ikan"]

soorten zijn : toebe (B) toebaw (S) : badë

(/?), badaw (S) ; djenoe; kapoor; koetong;
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mëlilë (B), mëlilaw (S) ; më^rabaj ; 'oebi

,

sëlantjagr.

toeboh (/?), loebo'ah (S); lichaam, lijf;

in eigen persoon.

toebong; palingknip.

toedjah; noedjah, met een lang en

dun voorwerp steken bijv. met een piek

enz.

loedjoe; strekking, richting, koers;

noedjoe, koersen op de richting nemen

naar; sëtoedjoe, het eens zijn.

toedjoh (/?), toedjo'ah (S); zeven;

toedjoh (B), toedjo'ah (S) : belas, zeventien

;

poeloh (/?), poelo'ah (S), zeventig; toedjoh

(/?), [toedjo'ah (S)] 'agri, den zevenden

dag (na iemands dood) vieren; këtoedjoh

(B), keloedjo'ah (S); de zevende maand

van hel oogstjaar.

toe d oh (B), toedo'ah (S) ; bëtoedoh (B),

bëtoedo'ah (5), elkander bij den naam

noemen ; tutoijeeren ; ook = sëbot.

loedong; alles wat tot bedekking en

tevens tot beschutting dient; zonnehoed;

loedong; bëngkoe(wj'ang, ronde hoed van

de bladeren der bëngkoe(w)'ang (zie dit

woord) ; sërindaq ; ronde hoed van rottan.

toegal; pootstok, waarmede men op

droge rijstvelden de galen maakt, waarin

de zaadpadi wordt gestrooid; noegal, met

zulk een stok rijst planten.

toegang; e. s. v. boschfazant.

toe gas; I smeersel bereid uit fijn gewreven

vleesch van de »garap" (zie dit woord), de

vetachlige zelfstandigheid in het merg van

hertenbeenderen, waarmede de ledematen

van kleine kinderen worden ingewreven,

opdat zij sterk, stevig en vlug worden;

II noegas, aan kinderen vleesch, visch enz.

te eten geven opdat zij sterk worden («/).

toegoe; I loegoe toegoe; ook:tetoegoe

(of: tanah toegoe-toegoe ; tanah lëtoegoe),

terrein waar geesten inz. boschgeesten

huizen; II loegoe toegoe dëlapan ; indertijd

een verbod om o. m. pasirah's (marga-

hoofden) proalni's (doeson hoofden), doe-

koen's lot pandelingen te maken.

toegoq (B), loego'aq (S); fez, kallotje.

toe ha n; de Heere; toehan 'allah, de

Heere God.

toekal; pak garen, bestaande uit een

aantal strengen; één » toekal" = 40

kabtgran (zie dit woord).

toekang; baas, werkman, bedreveue

in eenig handwerk; ambachtsman; toekang

pasah, degene die de besnijdenis verricht.

toekaq; I e. s. v. zweer, die voort-

woekert; II toekaq bangsi(j)'an, kuiltje in

de wangen.

t o e k a r (ook : toeka^r) ; noekar, ruilen,

wisselen, verruilen, verwisselen, verdraaien

van woorden, veranderen van vorm, van

den wind; aflossen van eene wacht.

toekas; vallans om inz. olifanten te

dooden.

toektl;een «sambang" (zie dil woord) van

twee geledingen om hetarensapop te vangen.

loekts; noekts, vellen van hoogstam-

mig zwaar geboomte, waarbij gebruik

gemaakt wordt van een ladder, bestaande

uit bamboezen stijlen en sporten van de

wortels van slingerplanten.

toekoe; I langwerpig vierkante doos

met opschuivend deksel van de «boeloh bëm-

ban" (B) (zie boeloh) vervaardigd, bevattende

drie bakjes «soembol" (zie dit woord) van

hetzelfde materiaal gemaakt, voor tabak,

gambir en pinang; toekoe djërnang; waarbij

de bamboereepen met drakenbloed zijn ge-

verfd; toekoe mani'q (B), [mam'aq (5)], met

koralen bewerkt; II toekoe takal, e. s. v.

plant met geneeskrachtige bladen.

toekol; hamer.

toekon g: mons veneris.

toe kop; I bolvormige bedekking over
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iets of op iets ; noekop, sluiten ; ook

:

bedekken met een deksel ; toekop 'ambong

;

neergeslagen dauw op webben, welke door

een klein spinnelje op gras of alang

alang worden gespannen ; penoekop ; houten

deksel bij de »tjabor" (zie dit woord);

penoekop bake (/?); zijnde 1 moot »ikan

sëmah", gelegd op de andere eetwaren

enz., welke in de »bake" worden gedaan,

die aan de »gadts 'antat" bij het huis-

waarts gaan worden meegegeven (zie die

woorden) ; II toekop 'ajt'q (5), ['aji'aq (S)],

e. s. v. plomp; III toekop bëlakang: een

vierkant stuk gebloemde chits over den

rug hangende en vastgeknoopt onder den

hals; IV toekop gawi of toekop kerdjë

(/?), [kerdjaw (5)J
= 'irtng gawi, zie:

'irtng.

toekoq (B), toeko'aq (S); I de nek;

II toekoq (B), [loeko'aq (S)] bi(j)'awaq,

e. s. v. wilde ramboetan; III toekoq (B),

toeko'aq (S) badjoe, het aan den hals uit-

gesnedene van kleedingstukken.

toelahan; onheil, ongeluk, waardoor

men getroffen wordt of kan worden, wan-

neer men iets zegt of uitspreekt; verboden,

niet geoorloofd bijv. om de namen van

zijne ouders uit te spreken.

toelang; I been, knook, bot; toelang:

bangkahan ; jukbeen ; bëlakang ; rugge-

streng; boengkoq {B), [boengko'aq (5)],

achterschoflbeen ; kipas ; voorschoftbeen

;

tjepak; heupbeen; këlintong (ook: sëlëbi),

stuit; II toelang pëmatang, bergrug; III

zie ook: o;roe(w)'{is.

toelaq; I noelaq, terugstooten, weg-

duwen, afduwen, afstooten, afwijzen ; II

toelaq bare kaba (B), scheer je weg.

toeli; doof.

toelts; noelts, schrijven, teekenen;

noehs soerat, een brief schrijven, zie ook:

• djoeioe".

toelong; hulp; noelong, helpen; noe-

long 'api, brand blusschen.

toelos (B) == soeke (B).

toemah; roesten inz. van lansen.

toeman (ook: toman); inboeten; pë-

noeman (ook: pënoman); opslag; kweek-

plantjes voor hel inboeten gebezigd.

toemang; treeft van drie schuin in

den grond (bijv. op het plein van de

doeson) gestoken houten stokjes om daarop

bij feestelijke gelegenheden het kooksel te

zetten.

toembang; nakomelingen van dezelfde

grootouders; toembang geloinbang (ook

toembang gëlëmbang) = familie; aanver-

wanten.

toembaq; lans; toembaq: pandan lilth

(B) [pandan liïVah (S)] ; pënoembaq

;

kleine lans als werpspiets gebezigd; pë-

noembaq pipit; een toestel om inz. rijst-

diefjes te vangen.

toemboe; I een rond doosje van pan-

danbladeren of van de »boeloh bëmban"

(zie «boeloh") vervaardigd tot bewaring

van de voor het betelkauwen benoodigde

tabak; II vlechtpatroon voor rijstzakjes.

toemboek; toemboek doeson, al de

verwanten van een persoon, die met hem

in dezelfde doeson wonen ; ook : de af-

stammelingen van overgrootvader in de

rechte linie, die bij «'adat koele (B);

'adat koelaw (S)" (zie 'adat) zijn gehuwd.

toemboh (/?), toembo'ah (S); groeien,

wassen, opkomen, uitkomen, uitspruiten,

ontstaan ; katoembohan (B), katoembo'&han

(S); de pokken, (meer in gebruik is:

kënë (/?), [kënaw (S)] pënjakit 'oo/rang

bagos (of: kënë (B), [kënaw (5)] tawar).

toembong; uitzakking van den uterus,

van den endeldarm ; toembong ni(j)'o^r

(ook : gandos ni(j)'oo,r) ; kiem van een

kokosnoot.
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toe m bo q (B), toembo'5q (5) ; I tëtoem-

boq (B), [tetoerabo'aq (S)] == tetekot; zie:

tekot; II toemboq'an (#), loembo'Sq'Sn (5);

gezegd van eene stroomversnelling die

loodreclit tegen een sleilen hoogen oever

van de rivier slaat; III bëtoemboq (B),

bëloembo'aq (S); vlak tegen iets aan.

toe me (/?), toemaw (5); luis, onge-

dierte.

toemtt; hiel van den voet.

toe m pang; noempang, mededoen,

medegaan, bijwonen, logeeren; penoem-

pangan, geschenk aan een margahoofd te

geven indien men in eene andere marga

ladangs wil aanleggen; geschenk te geven

aan den eersten aanvrager van een terrein

waarop hij nog de eerste ontginningsrechten

kan doen gelden, indien men op dat terrein

een ladang wil aanleggen.

loempoe; noempoe met velen iemand

aanvallen om hem te berooven.

toempoh (/?), toempo'Sh (S) ; noempoh

(B), noempo'Sh (5); eene doeson overvallen,

belegeren.

toempol; bot, stomp van snijdende

werktuigen.

toenaj; contant.

toenang; noenang gadt's; hel geven

van 5 rijksdaalders als pand en teeken

door een jongeling aan het meisje, waar-

mede hij zich wil verloven.

toenaq; bij elkander zijn, bij elkander

blijven; ook: vast, gestadig verblijven.

t o e n a s ; uitspruitsel, knop van planten ;

betoeuas; uitspruiten, knoppen.

toendaj; volgen, navolgen; meegaan;

toendaj'an, gids ; spoor, voetspoor.

toendë (/?), toendaw (S) ; I noendë (B),

uoendaw (S); iets laten zien. laten kijken,

doen beschouwen; Il sëtoendë bimë (B),

een meisje bij den elleboog aanvatten,

welke handeling strafbaar is.

toendjang; I stut, schoor; noendjang,

stutten; II pënoendjang, bet dwarslatje bij

de »pësap" (zie dit woord); de schuin-

loopende houten ribben bij een geitenhok;

III stijf van het been.

toendjoq (B), toendjo'aq (5); wijs-

vinger; toendjoq (B), [toendjo'aq (5)]

këting; toon.

toen dong; I zie: pisoh (B); II =
'oendor.

loendoq I (/?), toendo'Sq (S); neer-

gebogen ; neerbuigen van het hoofd of het

lichaam; bukken; II (B) = takot (?).

toengaw; I luis, die zich in de huid

van dieren vastzet ; II loengaw'Ün = gidas.

toenggal = 'oendaq ; sëloenggal, met

elkander vermengd.

toenggang; I stroomversnelling in

eene rivier ; II noenggang'i përahoe, varen ;

III toenggang (më)*ntoe(w)'i't, op en neer

gaan zooals een vaartuig op de golven.

toenggë (B) = tëmoni.

toenggtt; teloenggit, met het hoofd

naar beneden gevallen; opgewipt van de

part. post.

toenggoe; I noenggoe, waken, be-

waken, wachten, toeven, verbeiden ; toeng-

goe'i; zie: djëmë(Z?); toenggoe(w)'an; zie:

bangon II ; toenggoe tidoq'ün (B) ; de teng-

koeloq (B), (zie dit woord), die na in een

• kain" gewikkeld te zijn door het ge-

schaakte meisje bij het verlaten van de

woning van hare a. s. schoonouders, boven

hare slaapplaats wordt gehangen, welke

tengkoeloq daar blijft hangen, totdat het

meisje gehuwd is ; bij 't verbreken van het

engagement is hel meisje lot terugvrage

daarvan gerechtigd; II peloenggoe tekoe

tahon (B) ; een offermaal na het binnen-

halen van den oogst.

toenggol; I = toelaq; II tronk,

stronk, stam zonder kroon of takken.
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toen g kat; het leviraat gesloten bij

een huwelijk volgens de »adat laniWq

'anaq" (zie 'adat).

toenoe; noenoe, branden, verbranden,

in brand steken.

toenon ea toenoe; këtoenon, verbrand.

toentom; I iets in een kain of blad

wikkelen; II toentom badaq; e. s. v. kin-

derspel.

toen ton; naar een schouwspel kijken.

toentong; holle bamboe, gew. van eene

geleding om daarin iets te bewaren als

zout en dergelijke; of toespijzen te koken.

t o e n l o t ; noentot, najagen, achtervolgen

inz. van een geschaakt meisje; afgaan op;

noentot oroenot (roenot); voetstappen volgen,

het spoor volgen.

to ep a j ; eekhoorn ; soorten zijn : toepaj

:

'aliang; bësaq; detjong; pens.

toepang; I eene bamboegeleding ter

lengte van den afstand van de duim tot

den omgebogen wijsvinger langs eene rechte

lijn gemeten, welke aan het open einde wordt

afgesloten met een stuk »laboe", (zie dit

woord) dienende om daarin kruit te be-

waren ; II stut met vorksgewijze inkeping.

toepaq; e. s. v. vruchtboom.

toept'k I (/?); een door een gordijn of

»kabong" (zie dit woord) afgeschoten ge-

deelte bij deur of venster van de woning,

dienende tot slaapvertrek van de »boenttng"

(zie dit woord); II (B), këdëpfah [ook:

tapt'ah (S)] ; schijf van de bloemscheede

van den palmboom aan den voet van den

speler bevestigd bij het kaatspel.

toeraj; = 'oeraj.

toeri; e. s. v. boom welks bladeren en

bloemen als groenten worden genuttigd.

teegfrih (B), toeorTah (5); gevlekt,

gespikkeld zooals een kakkerlak.

toep r on; dalen, afdalen, naar beneden

gaan of komen, afstijgen, neerkomen, af-

slaan of dalen van den prijs; toeoronan,

afkomst, afstammeling ; toeoron-tënioeoron,

bij opvolging steeds afdalen; toeoxon:

palaq, wanneer het kind in hoofdligging

geboren wordt; lipat kadjang, wanneer

het kind in dwarsligging (schouderligging)

wordt geboren ; soengsang ; wanneer het

kind in stuitligging geboren wordt.

toeo/rot; volgen, navolgen, meedoen;

noeorot, iemand of iets volgen, navolgen,

gehoorzamen ; toeorotan ; door de vrouw

gebezigd wanneer zij over haren echtge-

noot spreekt; setoeorotan = kanlm.

toesoq (B). toeso'aq (S); insteken bijv.

een draad in eene naald.

toet oh (B), toeto'ah (S); noetoh (B),

noeto'ah (S) ; knotten, snoeien.

toe tol; I zie: boeloh (B) II; II =
toentot.

toe top; wat ter bedekking of toedek-

king dient; deksel; noetop; bedekken,

toedekken, dicblmaken, opsluiten ; (meer

in gebruik is: »katop").

toetoq (Z?) (ook: toetok), toeto'aq (5);

I zie «djandji"; II toetoq (B), [toeto'Sq (S)]

tampi, bij gedeelten beplanten van een

ladang, nl. die gedeelten welke reeds na

het «inandoq" (B) met de »sëngkoe(w)'*t"

zijn schoongemaakt (zie die woorden).

loetogfr; bëtoetoor. iemand aanspreken

bij den familienaam ; toetooran, aanspraaks-

woord; (ook: graad van bloed- of aanver-

wantschap).

Behalve de reeds in de woordenlijst

vermelde aanspraakswoorden heeft men

nog de volgende:

A. (zoon) B. (dochter)

I

i

C. (zoon) I). (dochter)

|
i

E. 6. F. H.
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Broeder en zuster zijn noemt men

•bëdëngan sanaq". A van B sprekende

betitelt haar met «këlawaj"; omgekeerd

met «mo'anaj".

o. Indien B gehuwd is bij »'adat koele

(B), 'adat koelaw (S)", dan worden hare

kinderen C en D en de kinderen E en 6
van haar zoon C met betrekking tot A

betiteld met »'auaq bëlaj pangkal". Huwt

D ook bij 'adat koele (B), [koelaw (S)]",

dan wordt zij met betrekking tot A be-

titeld met »'anaq bëlaj djoelatan" en hare

kinderen F en H met »'aDaq bëlaj doe(w)*ë

(B), [doe(w) aw (5)] kali.

b. Huwen C en D bij «/adat tambiq (B),

[tambi'aq (S)] 'anaq" dan worden B en D

en hare kinderen met betrekking tot A
betiteld met «'anaq bëlaj pangkal", C en

zijne kinderen respectievelijk met «'anaq

bëlaj djoelatan" en »'anaq bëlaj doe(w)'ë

(B), [doe(w)'aw (S)] kali.

e. A spreekt dan ook van zijn «'anaq

bëlaj pangkal, 'anaq bëlaj djoelatan" enz.

in geval sub a bedoeld.

d, C en D van A sprekende betitelen

hem met «mëradjë (/?), [mëradjaw (S)]

mandas; E en 6 van A sprekende beti-

telen hem met «mëradjë moelë (B), [më-

radjaw moelaw (S)] 'idop of: mëradjë

moelë (B), [mëradjaw moelaw (S)] djadi;

F en H. van A sprekende betitelen hem

met «mëradjë (B), [mëradjaw (5)] leboe

poehon (B), [poe'on (5)].

Het tegenovergestelde heeft men in 't ge-

val sub b bedoeld.

e. A. (zoon) B. (zoon)

C. (zoon) E. (dochter) D. (zoon of

dochter).

De echtgenoot van E die bij »'adat koele

(B), [koelaw (S)] gehuwd is spreekt van

C van zijn «la'otan pasat" (of «la'otan

mandas); van A van zijn »bëli(j)'5w ba-

njaq"; van ü van zijn .la'otan loe(w)
J

Sn

flroemah".

A. (zoon)

I

i

B. (dochter) C. (zoon)

F. (zoon)

D. E,

De echtgenoot van B die bij «'adat

koele (1?), [koelaw (S)" gehuwd is spreekt

van de doesongenooten van A, indien zij

denzelfden «pojang" (zie dit woord) hebben

van zijn »(ë)*ntoe(w)'e (B), [(ë)'ntoe(w)'aw

(S)]" la'otan.

D en E spreken van C zooals reeds sub

c. werd aangeteekend van hun «mëradjë

(/?), [mëradjaw (5)]" mandas ; van F van hun

«mëradjë (B), [mëradjaw (S)]" loe(w)'an

oroemah; van de doesongenooten die met

A denzelfden «pojang" hebben van hun

«mëradjë (B), [mëradjaw (S)] dalamdoeson.

A. (dochter) B. (dochter)

I I

•

C.(zoon) D. (docbter E. (zoon) F. (dochter)

A is ouder in leeftijd dan B; beide

zijn gehuwd bij .'adat koele" (B), [koelaw

(5)]; C en D spreken B aan met »'ibong";

E en F spreken A aan met »waq".

Zusters kinderen zijn noemt men «(ë)'ndoq

(B), [(ë)'ndo'Sq (S) bëdëngan sanaq".

Broeders kinderen zijn noemt men:

bapaq bëdëngan sanaq".

9-

A. (zoon) B. (zoon)

C. (zoon) D. (dochter),

D betitelt C met: mo'anaj bapaq bë<
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deiigan sanaq. Wonen A en B niet bij elkander

in dan spreekt D van C van haar «mo'anaj

loe(w)'an o/roemah b paq bedëngan sanaq".

C betitelt D met : këlawaj ba paq bedëngan

sanaq.

Zijn A en B zusters, dan betitelt I),

C met mo'anaj (ë)'ndoq (B), [(e)'ndo'aq

(S)] bedëngan sanaq; en omgekeerd met:

këlawaj (ë)'ndoq (B), [(ë)'nd /aq (5)] be-

dëngan san»q.

A. (dochter) B. (zoon)

D. (zoon) C. (dochter).

D betitelt C met këlawaj 'anaq mo'anaj

(ë)'ndoq (B), [(ë)'ndo'aq (S)]; C betitelt

I) met: mo'anaj 'anaq këlawaj bapaq.

toe tos; noelos, stampen, met iets op

iets slaan bijv. met een hamer op een' spijker.

loe(w)'ah; geluk, gelukkig en voor-

spoedig in zijne ondernemingen ; bëloe(w)'ah,

geluk hebben, door geen onheilen getroffen

kunnen worden.

toe(w)'aj; oogslmesje.

toe(w)'an; I heer, meester, eigenaar;

mijnheer: loe(w)'annjë (i?), toe(w)'an'ó

(5) = (ë)'mpoenjë (B), (ë)'mpoenjaw (S)

(ook: (ë)'mpoe
,

ö); II, waarmede schoon-

moeder door schoondochter wordt aange-

sproken; 111 nue(w)'an of 'oorang noe(w/5n,

meester eigenaar van den slaaf.

t o e (w) ' a n g ; noe(w)'ang, gieten, schen-

ken in iets bijv. in een glas, in een kopje

;

pënoe(w)'angan (ook: bada(h) pënoe(w)'a-

ngan), gietvorm.

toe(w)'ao/r = o/rangkaj; bëtoe(w)aor=
bëorangkaj toe(w)ë (B), loe(w)aw (S) ; oud

;

van vruchten: rijp, voldragen; van voor-

werpen : oud, gebruikt, gesleten ; van me-

talen: zuiver; van kleuren: donker.

toe(w)'ë (B), [toe(w)'aw (S) boedjang,

jongeling, die bij feestelijke gelegenheden

de dansen regelt; (ë)'ntoe(w)'ë (B), [(ë/n-

toe(w)'aw (S)], schoonvader, schoonmoe-

der; sëtoe(w)'e (B), sëtoe(w)'aw (5),

tijger; als: sëloe(w)'ë (B), sëtoe(w)'aw

(5): bëloekao/r; koningstijger; koembang;

de zwarte panier; ma'angin
;

'oepth masaq

(/?), rëbang ; si(j)'am ; soeroman ; toelol,

pantersoorten; taboe'an, koningstijger; së-

toe(w)'e (B), [setoe(w)'aw (5) lalat, spring-

vogelspin; II toe(w)ë boe(w)'ah (B), toe-

bo'ah bo'ah (S); medeklinker.

toe(w)'»t; zie: toenggang.

tok; klanknaboolsend woord voor een

vol en zwaar geluid.

toli'h (B), toh'ah (S) ; nolth (B), nolfah

(S); omkijken.

toloq (B); wegen, afwegen.

torn; klanknaboolsend woord voor een

zwaar dreunend geluid.

tongkoe; treeft van steenen of hout

a

in den vorm van een driehoek ; bAc
a noemt men tongkoe lanang, b en c

tongkoe bëtinë (B), [bëtinaw [S)].

toros; de uiterste rechte punt van den

stam van een* boom.

tos; klanknaboolsend woord voor een

scherp, ploffend geluid.

W.
wadaq {B), keo/nng (S); onvruchtbaar wadji'k; e. s. v. gebak,

zoowel van menschen als dieren; niet wad on (B) = bëlinë (B).

meer menstrueeren van eene vrouw. wagat; gezegd van jongens en meisjes

wadjtb; plicht, verplicht. die niet meer groeien.

VERH. BAT. GEN. LUI. 13
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w a k 1 1 ;
gemachtigde, plaatsvervanger.

walang; walang 'ati, neerslachtig

wegens tegenspoed; wegens weigering van

het gevraagde.

wal a san, gerechtskosten.

wali; I besnijdenis-gereedschap; mesje

oin rottan te snijden; II voogd.

wan (ook: 'oewan); weg; kant; rich-

ting ; welken weg moei ik volgen, welken

kant moet ik uit? dezen weg mijnheer,

enz. ( wan'ini toe(w)'an).

wandtlan; de «amant" van eene ge-

huwde vrouw.

wang; geld in het algemeen, munt;

sëwang, 10 duiten; een goudgewicht van

Y, ëmas ; wang boete (B), [boetaw (5)]

;

makan wang boete (/?), [boetaw (S)], ge-

zegd van ambtenaren, beambten, die hun

tractement opsteken, zonder iets daarvoor

uit te voeren ; wang : djagong ; ronde mas-

sive gouden of zilveren muntstukken in

den vorm van djagongkorrels ; 'ipangan

;

e. s. v. geldstuk dat niet meer in de cir-

culatie is; wang palajan (B), [pelajanan

(5)], boete te betalen door den jongeling

bij het schaken van een meisje; wang

pelintasan; een bedrag ad /"20.—,/25.—

door bruidegom te geven aan de oudere

ongehuwde zuster van zijne bruid, voor

de voltrekking van hel huwelijk; wang

pengindonan ; kosten van verpleging en

opvoeding uit te keeren door den man

aan de gescheiden echtgenoote, wanneer

zij nog een zuigeling ten haren laste heeft;

wang penjaraq, [pënjaraq'an] ; scheidings-

geld ; wang pënjinsmgan ; boete door den

vader van het meisje aan den jongeling

te voldoen indien het meisje zich door een

ander heeft laten schaken of hare bloed-

verwanten de trouwbeloften verbreken, een

en ander nadat de kennisgeving van het

huwelijk heeft plaats gehad; wangpiraq;

zilvergeld; wang lëmbagë (B), [tëmbagaw

(S)], kopergeld. Zie verder: koele (B).

waq; (ook: 'oewaq); waarmede neef of

nicht hun oom, die ouder is dan bun

vader of moeder aanspreekt; waq bëtine

(B), [bëlinaw (S)), waarmede neef of nicht

hun tante, die ouder is dan hun vader

of moeder aanspreekt.

w a r a n g ; waarmede vader of moeder

den schoonvader van hun kind aanspreekt.

wans; erfgenaam.

walang (B) = manjat.

wat as; grens; grensscheiding.

wërne (B); kleur.

wëwë (/?), ('oewëwë), wawwaw ('oewaw-

waw) (S); e. s. v. aap.

widji (B) = bidji.

wingan; toestel van rottan om garen

te ontwarren.

woe'aq; woe'aq woe'aq, klanknaboot-

send woord van het geluid dal iemand

maakt bij het vomeeren.
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SCHETS VAN EENE GRA.MATICA VAN HET MIDDEN-MALEISCH,

(SÊRAWAJSCH EN BÊSEMAHSCH).

Het »Sërawajsch" wordt gesproken in de Sërawajstreken van de "Residentie

Bengkoelen", waartoe kunnen worden gerekend de districten «Mannaq", »Pinaw" en

>Bëngkënang" van de afdeeling Manna en Pasoeraah Oeloe Manna (vulgo «Mannaq en

Besemah Oeloe Mannaq), de afdeeling Sëloema, en het »Andëlasche van de afdeeling

Bengkoelen en Ommelanden, verder in de Landstreek Linlang (') in de (Residentie

Palembang), terwijl hel Bësemahsch overheerschend is in de districten Padang

rToetji, Këdorang en Bësëmah Oeloe Mannaq van eerstgenoemde afdeeling, het Sëmen-

desche in de afdeeling Kauer (vulgo Ka'oer) [Residentie Bengkoelen], de Pasoemah-

landen (Bësëmah liba#r) («) het Ampal Lawangsche en de Sëmëndë (') [in de

Residentie Palembang].

Beide dialecten bevatten een groot aantal oorspronkelijke woorden vermengd met

vele Maleische woorden en enkele Rëdjangsche en Javaansche bestanddeelen. Verder

wijs ik nog op enkele woorden die uit hel Sanscritsch, Engelsen, Portugeesch,

Arabisch en Perzisch zijn overgenomen, als o. m.:

përtjaje (B), përtjajaw (5); dj»l; pitor; rattb; sedegar.

Van vele oorspronkelijke woorden, welke in de oude verhalen worden aangetroffen,

wist men mij de beteekenis niet meer op Ie geven. Terecht schrijft dan ook wijlen

Pastoor «Van Meurs", dat die woorden gevaar loopen voor goed verloren te gaan,

daar het zuiver Maleisch meer en meer de bovenhand begint te verkrijgen en hel

jongere geslacht al zeer weinig prijs stelt op de herkomslige litteratuur"
(

2
).

Het onderscheid van die beide dialecten is niet bijzonder groot en bepaalt zich

meest tot de uitgangen »e" in het B, i'aw" of »o" in het S.

Ondervolgende tabel geeft eenige verschillen aan.

(') Dit wordl mij te Tandjong Radja (Palembang) medegedeeld.

(

a

) Pasëmah Oeloe Manna op het eiland Sumatra door J. van Meurs, miss. apost. ; opgenomen in

de «Studiën Nieuwe reeks, 23e Jaargang, 36e Deel" 1891.
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Sërawajsch.

Beseraahsch. Sërawajsch. inz.

(Seloema, Andelas).

bëdi(j) ë. bëdi(j)'aw. bëdi(j)'ó.

magre. magr a w. raaro.

(ë)'nd*q. (ë)'ndi'8q. —
boel o h. boel o' 5 h. —
pa h at. pa' at. —
dahan. da'an. —
poh n. poe'on. —
ma jat. ma ii jat. —
raraj. laraj. —
gregas. g ëgas. —
tjintong. sintong. —
rangkaq. rangka n g.

—
(e)'ndigi. (ë)'ndigt'Sq. —
g oe&igr. g ë 1 oedigr. —
kemigroh. gemis o' ah. —
serimongan. sëlimongan. —
loenjoh. loeso'ah. —
mëroenggaj. rem oenggaj. —
roerah. 1 oerah, —
nenang. dënang. —
r idtng. b idiog. —
sambat. tambat. —
këbor. g ëbor. —
bangkogrr. bangkoDg. —
soera k. soera q.

—
gra n ang. granjaug. —
rëgiq. t ëgi'aq. —

SCHRIFT EN UITSPRAAK.

Het schrift is het zoogenaamde »Rëntjong"-schrift en wordt van de linker naar

de rechterhand geschreven zonder dat de woorden tot een* volzin behoorende en de

volzinnen zelven door leesleekens van elkander worden gescheiden.

Als schrijfmateriaal worden bamboe en boomschors gebruikt; de letters worden

in de bamboe met een scherp werktuig gegrift, terwijl die op boomschors geschreven

(') ï'a; o'a; zeer kort uit te spreken.
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o
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lawan
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doe(wJaw(Sj^

toeloong

'a klank

oe klank

'o en'o klank

'i klank

de 'ai klank

de keelneus

klank na

de xacht

brouwende

r klank

de tl klank

deaw klank

(ë) 'mboenqh

ofmoenoh(Ói)

(ë) 'mboenóah

ofmoendaJi(S)

klinker -

dooder

^n

>rr

^ri, ^rr.

Mi ^<?

^
^f

>f J^

^
>n^

Topoariarcau..
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worden met eigen gemaakt inkt (roet met water vermengd), waarbij gewoonlijk de

dunne stam van de «pakoe grresam" als pen dient.

In den laatsten tijd worden de bamboematerialen ecbter meer en meer vervangen

door papier en potlood, zelden door pen en iukl, terwijl bet schrijven op boomscbors

vrij wel tot het verledene gaat behooren.

Reeds door K F. Holle werd in zijne «Tabel van oud- en nieuw indische

alphabelten" (*) gewezen op het gemis aan secundaire leters van het alphabet en om
dat gemis te vergoeden eenige letters voor samengestelde klanken zijn gevoegd; zooals

o. m. de »(ë)'ngke", (e)'nggë (B): (ë)'ngko, (e)'nggo (5).

Het letterschrift vertoont vele afwijkingen. De meest gewone typen zijn in

nevenstaande tabel aangegeven.

UITSPRAAK DER LETTERS
(

2
).

Medeklinkers.

Ke, enz.; in waarde gelijk aan ons »K"; als sluitletter wordt ze vaak niet

geschreven maar vervangen door den klinkerdrager niet den klinkerdooder en

opgeslokt, al wordt zij gevolgd door een aanhechlsel, dat met een klinker begint; de

combinatie (kliukerdrager met klinkerdooder) in waarde gelijk aan de maleische »kaf

hësar" is getranscribeerd door »q"; als besaq, doedoq.

Ge, enz.; gelijk aan de Fransche »G*
J

voor »a", »o" en »u" en aan de Engelsche

»g" bijv. in het woord »gun".

Nge, enz.; neusklank zooals in ons »bang", »zang".

Tjè, enz.; wordt uilgesproken als »t" niet »j" sterk vereenigd, bijv. in ons

• bootje".

Djë, enz ; samenstelling van onze »d" en »j", waarbij elke medeklinker zijne

waarde behoudt.

Grë, enz.; de brauwende »re" enz.; aangeteekend zij dat in het gebruik van die

medeklinkers dikwerf geen onderscheid wordt gemaakt, alhoewel ze aanleiding kunnen

geven tot verschil in beteekenis als »del>ar'\ kloppen van hel hart; «debatfr" »dëdeba#r",

rillen van heele koorts; »koerë (/?), koeraw (S}'\ »zeeschildpad"; -koe^rë (/?),

koetjraw (S)", milt; »lajor", e. s. v. huidziekte; «lajor/r" .melajo/jr", iets boven het

vuur houden om het te blaken.

He, enz., zachter dan de arabische hh.

Një, enz., uit te spreken als de »n" voor een »j'' in ons «kastanje".

E, als ons »e" in »de"; deze letter is tevens klinkerdrager, want vergezeld van

(') »Tabel van oud- en nieuw indisclie alpliabetten"; bijdrage lot de palaeographie van Ned.-Imlië,

's Hage, M. Nijhofl", 1882.

(

a
) Vgl. de aangehaalde bijdrage van -Van Meurs". In het door hem medegedeelde letterschrift

komt de »ë" niet voor; ook heeft bij een andere volgorde van bet alphubel aangenomen.
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den klinker i, of oe, enz, klinkt zij als i, of oe, enz., zonder meer; zie ook

hierboven onder kë.

(ë)'nde, enz.; gelijk aan onze »nd", in wand, band.

(e)'ugkë, enz.; een slerke samensmelting van »ng" en »k".

(ë)'ntjë, enz., een gemengde klank van onze »n" met »tje".

De overige medeklinkers zijn gelijk aan onze »t", »d", »n", »p", »b", »m", enz.

Ten slotte zij aangestipt dat de medeklinkers in het Serawajsch ook uitgesproken

worden als »ke", »gë", enz, dus » /reling" en niet »/lrottng"; »^edong" en niet

»<?odong".

Klinkers.

De djinah, 'a-klank, klinkt in een open lettergreep als de »a" in ons «adel", in

een gesloten lettergreep klinkt ze dof als de »a" in ons »bak".

De mintjaq, 'o en 'o klank, nl. de »o" uit te spreken als »o" in ons »door", de

»o" klinkt dof ongeveer tusschen de »o" in ons -door" en «dor".

De lawan, 'i-klank; lang in een open lettergreep als de »*" in ons »kies";

overigens klinkt ze dof als de »i" in ons »ik"; in dat geval is ze getranscribeerd

door »V\

Aangeteekend zij nog dat de doffe »ë" aan het einde van een woord klinkt

tusschen de »e" in ons »de" en de »eu" in hét Soendaneesch en dat ze in voorvoegsels

vaak samensmelt mét de »i", »a", »oe", »o" en »ë" van het grondwoord.

Men spelt als volgt:

ke (ko) djinah. ka;

ke (ko) bitan, koe;

ke (ko) mintjaq, ko;

kë (ko) lawan, ki;

kë (ko) tiling, kaj

;

kë (ko) toelang, kang;

kë (ko) djoengkaq, kar;

kë (ko) doe(w)'ë (/?), [doe(w)'aw (5)] di atas, kan;

kë (ko) toelong, kan

;

kë, (e)'mboenoh (moenoh) të ketekat lawan, kit; ko, (ë)'mboeuo'ah (moeno'ah) to,

kotokat lawan, kit.

Klemtoon.

f

De klemtoon is in tegenstelling met die in het Maleisen vrij sterk en valt op de

voorlaatste lettergreep, zelfs in afgeleide woorden, welke door een aanheehtsel langer

zijn geworden dan het stamwoord.

Heelt echter de voorlaatste lettergreep de doffe »ë" en is die niet gesloten dan

valt de klemtoon op de laatste lettergreep als:



GRAMATICA. 201AA A
<

A A
poedji; këpoedji'an; besaq; bënaor; koedenje (B), koedaw'ó (5); kinêq'an

;

A
(më)'ndalarjgi ; sëbënaor'ó; boenge boengë'an) (B), boengaw boengaw'an) di boekaq-

ka(n)njêlah (B). di boekaqka(n)njawlah (S).

WOORDVORMING.

Grondwoorden en afgeleide woorden in bet algemeen.

De woorden kunnen worden verdeeld in grondwoorden en a/geleide woorden.

De grondwoorden zijn meestal tweeleltergrepig als: 'ati; besaq; 'ad;q (B), 'adi'aq

(S) (wordt geschreven 'adt'q), doedoq (/?), doedo'ap (S) (wordt geschreven doedoq).

Eenlettergrepigen komen ook voor doch zijn zeldzaam bijv. loq (B), lo'aq (5)

(geschreven loq); be (B), baw (S); lom; los.

De drie en meerleltergrepige zijn vaak uit eene andere taal overgenomen en in

het oorspronkelijke reeds afgeleid of samengesteld; als: perljaje (B), pertjajaw (5);

mëdjëhs; mëlekat; sendjate (B), sëndjalaw (S) ; këndidaj; kemërënjtt, welke laatste

woorden aan het dialect eigen zijn.

Twee en meerlettergrepige woorden, zijn dikwerf gevormd, de eersle van eenletter-

grepige woorden, de laatsten van tweeleltergrepigcn ( welke dan nog meestal nevens

den één en tweelettergrepigen vorm in gebruik zijn) hetzij (doch zelden] met

verandering in de beteekenis of in dezelfde beteekenis; het grondwoord wordt echter

meer in de spreektaal gebezigd.

Voorbeelden daarvan geven ons de volgende woorden

:

»ëmas"; van i>mas";

»ënam"; van »nam";

»ënmg"

;

van »m'ng";

• 'oewang "*; van »wang"

»'oewaq" ; van »waq";

• sëmboeni"; van »boeni";

»sëndio/ri"; van »dio;ri";

"Sempërnë (B). sëmpërnaw (5)"; van »përne (#), përnaw (S)"

,

«tëlapaq';; van »tapaq";

ngelëmbong" ; van «gëmbong".

De grondvorm van enkele op die wijze gevormde woorden is niet meer in gebruik

bijv. »përnë (/?), përnaw (S)"; zoo is »gelintji'o;r" hoogstwaarschijnlijk gevormd van

een thans ongebruikelijk woord »kintjt#r" of »gintjt'o;r" (vide «Prof. de Hollander,

Handleiding bij de beoefening der Maleische taal en letterkunde" t. a. p.).

Evenals in het Maleisen worden zoowel door verandering van klinkers als van

medeklinkers met of zonder verandering der klinkers, vele woorden, welke als grond-

woorden te beschouwen zijn, van andere grondvormen afgeleid; de beteekenis is dan

gewijzigd, het gronddenkbeeld echter behouden.

Wij wijzen slechts op

:
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«goelong", opgerold, een rol en »goel*ng", rollen voortrollen, wentelen;

»'angkat"; optillen, opbeuren, en »'angkot; opnemen en verwijderen;

>(më)'mbasah" ; nat maken en »(më)'mbasoh (B), (më)'mbaso'ah (S)"; wasschen;

»dahan (B), da'an (S)" ; boomtak en »da'on"; blad;.

«sagrrang"; nest en «sarong"; scbeede van steekwapenen;

«rëbah; neerstorten, omvallen van zware voorwerpen en «grroeboh (/?), grrocbo'ah

(5)" ; instorten

;

«tambah" ; vermeerderen, toenemen en «toemboh (/?), loembo'Sh (S)" ;
groeien,

wassen, uitkomen ; en

:

»'oelat"; worm, rups en »'oelao,r"; slang;

»kabot"; nevel, mist en »kabo#r"; duister, niet duidelijk zichtbaar;

»'angos"
; geschroeid, verzengd, gebrand en n'angat" ; heet gloeiend.

Dat verwisseling van medeklinkers dikwerf geen invloed op de beteekenis heeft,

leeren ons de woorden:

»tipts" en »nip»V' dun; «djangke (B), djangkaw (5) en sangke (B), sangkaw (5)"

;

wanen, meenen; »*awan" en »'aban", wolk; «soetji en tjoetji"; zuiver, rein.

Dat verder een en ander tot aanduiding van het verschil in dialect leidt, zagen

wij reeds boven.

De afgeleide woorden worden van de grondwoorden gevormd:

l e
. door voor- en achtervoegsels, hetzij afzonderlijk, hetzij gelijktijdig aan het

grondwoord toe te voegen. De voorvoegsels zijn: »ke", »më", »bë" (ook: begr; in

het (S) ook: »boe"), »të" [ook »legr" en »toe" [Sj] di, se; en de aanhechlsels:

»ka(n)", »i", »nje (B), njaw (S) [of ó (5)]; dus:

»këtoenon" verbrand; van «toenon", branden; verbranden; in brand steken:

«pëlëgat", kruk van het spinnewiel; van »ligal", snel in de rondte draaien, wentelen

om een as; »(më)'mbesaqka(n)" vergrooten; van »besaq"; groot; begr'anaq," bevallen

van »'anaq" kind; «bekoeptq (B), bekoepf'aq (S)", bevallen van »koep/q (B), koep/'aq

(5)", kind; » boe(w)'iring (S) achter elkander van »'irtug", volgen, begeleiden;

»dikatop", gesloten van »>katop", sluiten; legantong" opgehangen van »ganlong"

hangen; «sëbëna^r henao/rnjë (B) sebënao/r bënao/rnjaw (S)" [of sëbenat/r bënao/r'ö (5)],

waarlijk van »benao/r
J

\ waar; ikedapatan", verkregen, gevonden worden van »dapat",

verkrijgen, vinden; «mëloekë'i (B). mëloekaw'i (5)", verwonden van »loeke (B),

loekaw (5)", wond;

2e
. door invoeging van de korte lettergreep »ël" of »em" als: »gëmëlao,r", bevend,

sidderend; van »gëlar/r" beven, trillen; »lëlapaq" van «tapaq" zool.

Van vele dezer afgeleide woorden als: »gëmërimng'\ »gemëlintë (/?)" enz. is de

grondvorm niet meer in gebruik.

Afleidingen door invoeging van de korte lettergreep »oem" zijn schrijver dezes

niet bekend.

3e
. door verdubbeling van het grondwoord met of zonder voorvoegsel of aan-

hechtsel; »boe(w)'ah boe(w)'Sh'an", fruit; van «boe(w)'ah", vrucht; »laki laki"
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mannelijk ; van »Iaki", man ; «sësoenggoh soenggohnje (/?), sësoenggo'ah soenggo'ah'njaw

(S)", inderdaad, ten stelligste; van «soengoh (B), socnggo'ah (S)'\ zeker.

Van enkelen is de grondvorm niet meer in gebruik als: »(më)'nggamac| gamaq,

de hand aan het wapen slaan onder de zwaardendans («mentjaq") van het ongebruikelijke

»gamaq";

4 e
. door reduplicatie als: «djëdjelënttq (B), djëdjëlenUaq (S" van »djelenU'q {B),

djëlentt'aq (S)", al hinkende loopen; «gëgadjah", hertshoornkever; van »gadjah", olifant;

nkëkoedjor" van «koedjor", lans.

5e
. door samenvoeging van twee woorden, die eene verschillende beteekenis hebben

als: »matë 'agri (B), malaw 'agri (S)". zon; van »matë (B)", [«mataw (5)"] ; oog en

»'a^ri", dag.

Lidwoorden.

Lidwoorden (') bestaan in het Besemahsch en Sërawajsch evenmin als in het

Maleisch.

Ter vervanging van het bepalend lidwooord wordt het aanwijzend voornaamwoord

»'itoe", dikwerf ook het beziltelijk voornaamwoord »nje (B), njaw (S)" (of »ó")

gebruikt. »'Itoe" komt altijd achter het zelfstandig naamwoord, dus: »</roemah 'itoe",

het huis.

Voor het bepalend lidwoord in het meervoud bezigt men »galë (B), galaw (5)"

[of .gegalë (B), gëgalaw (Sf of .sëgale (B), segalaw (S)] alle; galë (B), [galaw (5)J

groemah, de huizen.

Om het onbepalend lidwoord aan te duiden bedient men zich van hel voorvoegsel

»së (B)", [së of soe (5)] ; waarover later meer.

Zelfstandige naamwoorden.

De zelfstandige naamwoorden zijn of grondwoorden of afgeleid.

Voor de géographische namen plaats men »tanah" — land — ; nëgeri" — land —

;

• poelaw" — eiland — ; »doeson" — dorp — ; loendjbr — streek, landstreek — ; «pëma-

tang" — bergrug — ; »goenong" — berg — ; »boekt't" — heuvel — ; «soengaj", «batang

'a<jrri" — rivier — enz.

Voor de soortnamen van vogels plaatst men meestal «boerong", voor die van

visschen »'ikan", voor die van slangen •'oefogr", voor die van rupsen »
J
oelat", voor

die van hoornen »kajoe", voor die van bloemen »boengë (B), boengaw (5)" enz.; de

namen der viervoetige dieren en van de meeste insecten worden gebruikt zonder zulk

een voorgevoegd woord.

Onze zelfstandige naamwoorden die uitgaan op »man", »er", aan" worden samen-

(') Vgl. 'H. C. Klinkerts," .Spraakleer van het Maleisch".
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gesteld met voorafgaand »'o</rang" of «djëuië (B), djemaw (5)", mensch, persoon, of

rtoekang", werkman, dan wel «djoeroe", kundige; dus: »loekang kajoe", timmerman;

• djoeroe loehV", schrijver; «djëme bëdoesë (B), djemaw bedoesaw (S), zondaar enz.

Door achtervoeging vön het bijv. naamwoord «këtjtq (B), këtjt'aq (5)" worden

verkleinde zelfstandige naamwoorden gevormd als: «koede ketjjq (B), koedaw ketjt'aq

(S)", paardje.

Evenals in het Maleisch worden vormen voor naamvallen, geslacht en getal

gemist.

Om het geslacht uit te drukken worden bijv. naamwoorden gebruikt, die

mannelijk of vrouwelijk beteekenen.

Voor menschen bezigt men »laki laki", mannelijk en »bëtine (B), hëtinaw (S)"

vrouwelijk; voor dieren «lanang" en »baj" [ook wel «betinë (B), bëtinaw (5)]; voor

het mannelijke van groote viervoetige dieren wordt meestal: »boe(w)
,
agr of »karaj"

gebruikt.

Wanneer het nicl bepaald noodig is, wordt bet geslacht niet uitgedrukt. Op

getal, naamval en de samengestelde zelfstandige naamwoorden, komen wij later terug.

Wat verder ten aanzien van de soortverdeeling der woorden in het betrekkelijk

Hoofdstuk van Prof. De Hollander «Handleiding bij de beoefening der Maleische Taal

en Letterkunde" wordt medegedeeld geldt ook voor het » Midden Maleisch".

Zoo kan dus hetzelfde woord somtijds zonder eenige verandering in den vorm

als zelfstandig naamwoord, bijvoegelijk naamwoord en zegwoord of als voornaamwoord

en zegwoord of als bijvoegelijk naamwoord en zegwoord voorkomen. Een voorbeeld

daarvan geven ons de woorden:

• panas" ; heet, ook: heet zijn en hitte;

•salah"; fout, ongelijk, verkeerd, ook: verkeerd zijn, ongelijk hebben;

»'akoe" ; ik, ik zijn en ik ben het;

•besaq"; groot en groot zijn;

»njatë (B), njataw (S)" ; openbaar, blijkbaar, blijken.

Verder kunnen dus nog zegwoorden zijn:

a. zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden als:

«bapënjë (B), [bapawnjaw (S)] la'olankoe", zijn vader is mijn zwager;

«doeson 'itoe bada(h)një (B), [bada(h)'ó (5)]", dat dorp is zijne woonplaats;

»'akoelah Saparoedin", ik ben Saparoedin;

• Rëbanon dainënje (B) [damawnjaw (S)]".

b. bijvoegelijke naamwoorden, telwoorden en bijvoegelijke voornaamwoorden als:

• djëmë (B), [djemaw (S)] sakit, zieke menschen; en: »djëmë (B), [djemaw (S)]

'itoe saktt", die menschen zijn ziek;

»'aj»q (B), ['aji'aq (S)] 'angat", heel water; en »'ajtq (B), ['ajt'aq (5)] lom'angal",

het water is nog niet heet;

»<7roemah besaq", een groot huis; en »</roemah 'itoe bësaq", dat huis is groot;

«goembaqnjë (B), [goembaq'ö (S)] pandjang", zijne lange haren en zijne haren

zijn of worden lang;
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»'anaqnjë tigë (B), ['anaqnjaw tigaw (S)]" ; zijne drie kinderen en zijne kinderen

zijn drie;

»'anaq mate (B), [inataw (5)] gawi banjaq", veel heerendienslplichligen ; en »'anaq

mate gawinjë banjaq (B), 'anaq mataw gawi'ö banjaq (S) ; zijne heerendienstplichtigen

zijn veel;

»'itoelah njedi(j)e takot (B), 'itoelah njaw di(j)'aw takot (S)"; dat is het, wal hij vreest;

c. de benaming van eenig voorwerp met een voorzetsel bijv. t(ë)'ndi haloe";

zoowel van steen als van steen zijn

;

d. sommige bijwoorden en voorzetsels; zoo beteekent: »dalam" en »di dalam"

niet alleen; in, binnen; maar ook: ergens in zijn, binnen zijn ; »këdalam"; naar binnen,

en, naar binnen gaan;

»di loe(w)'a</r" ; buiten en builen zijn;

»këloe(w)
,

a^r"; naar buiten, en, naar buiten gaan, of, naar buiten komen;

«di 'alas'*, op, boven en boven zijn, ergens op zijn; »ke*atas" ook »[koe(w)'atas

(5)], of »katas"; naar boven, en, naar boven gaan;

»di bawah"; onder, beneden, en, onder zijn, beneden zijn; »kebawah"; naar

beneden, en, naar beneden gaan, of, komen enz.

Dat werkwoorden eventueel als zelfstandige naamwoorden kunnen worden gebruikt

leert ons o. m. het volgende voorbeeld: »di(j)'ë (B), [di(j)'aw (S)] njesal"; hij heeft

berouw.

Later zullen wij zien, dat ook zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden, zeg-

woorden en werkwoorden gebruikt kunnen worden als bijwoorden, voorzetsels en

voegwoorden.

Eenvoudige werkwoorden.

De eenvoudige werkwoorden worden gevormd door vóór het grondwoord een van

de vier neusletters »ng", »ni", »n" of »nj" — niet altijd daarvoor nog hel voorvoegsel

»me" — te plaatsen.

De beginletter van het woord bepaalt welken neusklank het voor zich neemt.

In sommige woorden verandert dan wel vervalt de beginletter bij het aannemen van

den neusklank, als:

»'angkot"; vormt: »ngangkot", opnemen en wegdragen;

»ba'ü/r"; vormt: » (më)'mba'i"<7r" of wat meer in gebruik is: •raa'ijr", betalen;

•damagr"; vormt: »(më)
,
ndama#r", breeuwen;

»dënga<?r"; vormt: «nengagr", hooren (het eenige woord, waarin de *d" vervalt)

;

»djahn" ; vormt: »(më)'ndjalï*n", rijgen;

»(ë)'mbjq (B), (e)'mb*'aq (S)"; vormt: »ngëmb«q (B), ngëmbt'aq (5)", blaten;

»(ëyrap»'ng" ; vormt: «ngëmptng", het aanrichten van een gezamenlijk feestmaal

na den oogst, waarbij »(ë)
,
mp^ng

,
' den hoofdschotel uitmaakt;

»(ë)'ndas"; vormt: «ngëndas", op eene onderlaag leggen om er kracht op uit te

oefenen

;
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»(e)'ndjoq (B). (ë)'ndjo'aq (5)"; vormt: «ngëndjoq (B), ngëndjo'Sq (S)*', geven,

verleenen, toeslaan.

• gagal"; vormt: »(tnë)'nggagal", slaan;

»habts"; vormt: »ngabi'ska(n)", een einde met iets maken;

»'idar"; vormt: «ngidar", van plaats veranderen;

«katop"; vormt: »ngatop", dicht maken, sluiten;

»(koe(w)'ai"; vormt: »(më)'ngkoe(w)'atka(n)", een toorts heen en weer zwaaien

om die Ie laten opvlammen (in dit woord vervalt dan de beginletter niet);

»lajo</r"; vormt: »melajo<?r", iets boven het vuur warmen;

«mibar"; vormt: «memibar", zich dwarrelend door elkander bewegen;

»ngajaw"; vormt* «mëngajaw", maken van >doedol";

»'oendjoq (B), 'oendjo'aq (5), vormt: «ngoendjoq (2?), ngoendjo'aq (S)", overreiken,

aangeven

;

• panggil"; vormt: »manggtl", roepen, bij den naam roepen;

»pampe (B), pampaw (S)" ; vormt: •(më)'mpampë (/?), (më/mpampaw (&)", op

beide banden dragen;

«rampas"; vormt: »mërampas", met geweld ontnemen, afnemen;

«sambot"; vormt: »njambot", beleefd aannemen, ontvangen;

»tape (B). tapaw (5)"; vormt: »napë (B), napaw (S)", rooken van visch

;

«tjadang"; vormt: »(më)'nljadang'\ iets klaar leggen.

In bel dialect komen ook woorden voor, die, al geven zij eene werkzaamheid

van hel subject te kennen, nooit den vorm van het eenvoudig werkwoord aan-

nemen als:

• pëgi", gaan; »datang", komen; «sampaj", aankomen; »masoq(.fi), inaso'aq (S)" t

binnengaan; Mia'tq (B), naYaq (S)", opslijgen; «loe^ron, afdalen; »poelang", naar

huis keeren; »doedoq (B), doedo'aq (5)", zilten; «tidoq (B), lido'aq (S), slapen;

Aagr'i", wegloopen; »ma'oe", willen; »lë#rbang", vliegen; »ta'oe", welen, enz. ; in

het algemeen dus die woorden, welke eene beweging of plaatsverandering te kennen

geven of «die, zooals De Hollander bel omschrijft" een accident uitdrukken, dat niet

van den wil van een subject kan afhangen of waarbij hel subject geene werkzaamheid

verricht zooals gemoedsaandoeningen en dergelijke bijv. «këdjot", ontstellen, schrikken;

»marah", vertoornd zijn.

De beteekenis van bet eenvoudig werkwoord verschilt al naar gelang van het

grondwoord ; zoo beleekenen de werkwoorden gevormd van grondwoorden, die een

werktuig of middel aanduiden, gewoonlijk: «zich van dal werktuig bedienen of

daarmede de handeling verrichten" als: «pahal (B), pa'at (S)" beilel ; *mahat (/?).

nia'at (5)", beitelen: »timbë (B), timbaw (S)", aker; «nimbë (B), nimbaw (5), water

scheppen.

Is het grondwoord de benaming van een accident als objectief naamwoord gebruikt

(vide -De Hollander"), dan beteekent het afgeleid werkwoord dat accident veroorzaken,

teweegbrengen bijv.: »soerat", geschrift en «njoeral", schrijven; «tangts", geween;

nangis", weenen; «toelong", hulpen «noelong", helpen; »poedji", lof; «moedji", prijzen.
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Duidt hel grondwoord eene plaats of richting aan, dan beteekent het daarvan

gevormde werkwoord naar die plaats of richting gaan bijv. «sëbëgrang", overzijde,

overkant; «njëbegrang", naar de overzijde gaan; »da#rat", land; »(më)'nda#rat, over

land gaan".

Transitieve werkwoorden.

De vorming van het transitief werkwoord geschiedt door achter hel werkwoord

de aanhechtsels »ka(n)" of »*r" te plaatsen.

Die aanhechtsels geven eené verschillende beteekenis aan het woord [— hel

onderscheid daarin is echter over het algemeen niet bijzonder groot — ] ; bij sommige

woorden hebben die vormen echter dezelfde beteekenis als: »ngandangka(n)" en

<>ngandangi"; ergens mede omheinen.

In het Serawajsch dialect verandert »ka(n)" in »kë
,J

, zoodra die transitieve vorm

het aanhechtsel »lah" krijgt; dus »ngandangkëlah" en niet «ngandan^ ka(n)lah".

Verder zij aangeleekend, dat die vormen in de spreektaal vaak met elkander

worden verward.

De beteekenis van den eersten transitieven vorm moge duidelijk worden uit de

volgende voorbeelden

:

»mërtqsëka(n) (B), menqsawka(u) (5)", «iets onderzoeken" of «naar" of «omtrent

iets onderzoek doen";

• ngatëka(n) (B), ngatawka(n) (5)", van iemand of iels zeggen;

»nëuga£rka(n)"; aanhooren, toehooren, loeluisteren;

«ngingatka(n)"; op iets opletten, ergens op bedacht zijn;

»mali*arëka(n) (B), mali'arawka(n) (S)" ; voor iemand of iets zorgen;

»nganlatka(n)"; iemand ergens heen begeleiden of brengen;

»(më)'mbena0rka(n)"; iemand gelijk geven, iemand in het gelijkstellen; vaneene

zaak zeegen, dat ze waar is;

»njamëka(n) (B), njamawka(n) (5)"; gelijkstellen, gelijk achten;

»(më)'nibesaqka(n); groot achten; vergrooten;

• nikamka(n)"; ergens mede steken;

»ngandangka(n)"; iets omheinen;

»ngadëka(n) (B), ngadawka(n) (S)" ; verwezenlijken, zorgen, dat iets er is;

»mela</rika(n)"; wegvoeren, schaken;

ninggalka(n)"; doen achterblijven, doen blijven;

•nërangka(n)" ; verlichten, iets ophelderen, duidelijk maken;

»masoqka(n) (B), maso'aqka(n) (S)'\ naar binnen brengen, doen ingaan;

»ngëloe(w)'a#rka(n)"; naar buiten brengen, voor den dag brengen, iets ergens

uithalen of uitkrijgen;

»(më)
J
mboekaqka(n)"; voor iemand iets openen;

fl(mèyntjakagTka(n)"; voor of ten behoeve van iemand iets zoeken.

Het aanhechtsel »'i" geeft, — zooals «Klinken" het uitdrukt, — aan het werk-
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woord eene beteekenis, die meestal in onze (aal door de voorzetsels »op, om, lol, bij,

van, over, in, aan', tusscheu het werkwoord en zijn object ol' door een voorvoegsel

wordt aangeduid; bijv.: »(më)'ndjalani"; begaan, bewandelen;

» nangtsi" ; beweenen

;

»(më)'mba'm/i (^)- (më)'n]bai'a
-

q*i (S)" ; aan iets verbeteringen aanbrengen;

«ugandangi"; iets omheinen;

»ngetahoe'i (B), ngëta'oe'i (5)"; kennis hebben van ot' aan iets;

«ngobati"; iemand van geneesmiddelen voorzien;

»marahi"; op iemand toornig zijn.

Woorden, die op »'i" of »aj" uilgaan nemen nooit het aanhechtsel »'i" aan;

de transitieve werkwoorden worden dan alleen gevormd door achtervoeging van hel

aanhechtsel »ka(n)".

Toestandswoord.

Het Midden Maleisen kent mede een voorvoegsel lot vorming van een werkwoord —
hel zoogenaamde toestandswoord — nl. het voorvoegsel* »bë" dat voor het grondwoord

wordt geplaatst.

Begint het grondwoord met een der medeklinkers: »(e)'uibë (B), (ë)'nibo (S)" ;

(ë)*n)pë (B), (ë/mpo (S)" enz., dan smelten de »ë" van het voorvoegsel en van den

medeklinker samen, dan wel verandert »bë" in »begr" bijv.:

«bëinbaw of bëgr'ëmbaw'l ; en niet: bë'ëmbaw".

»bëmpoe"; en niet: Dbë'ëmpoe"; enz.

De verandering van »bë" in »begr" heefl steeds plaats voor de woorden »*agth

(B), 'agi'ah (S)" en »*anaq", dus: bëgr'agth (B), bë</r
J

agt*ah (S); bë^r
J
anaq,

Die verandering komt in het Bësëmahsch dialect veel voor, wanneer het grond-

woord met »a", »i" of »o" begint; dus: zoowel «bë'atap" als »bë<?r'atap'\ »be
J

ilong"

en «bëjjrr'itong"; »bë
J

oelang" en «begfr'oelang"; »bë*obah" en »bë#r'obalv".

In hel Sërawajsch dialect verandert »bë
JJ

gewoonlijk in »boe(w)" wanneer het

grondwoord met een »a" of »i" aanvangt bijv.:

»l)oe(w)'amat"; »boe(w)
,
itong", van »'amal" en >/itong".

Begint hel grondwoord met »oe" of »o" dan heeft er samensmelting plaats met

de »oe" van het voorvoegsel dus: nhoelang'oelang" zelden »bne(w)\>elang*oelang;

• bobalr" zelden »boe(w)'obah.

Alleen bij het woord »*adja</r" wijzigt hel voorvoegsel »bë" zich in het Midden

Maleisen in »bëi" als: «bëladjagr" en niet »bë'adja#r, hadjagr of boe(w)'adja</r".

De beteekenis van het loestandswoord wordt door de volgende voorbeelden

opgehelderd:

»bë</r
J
anaq"; een kind of kinderen hebben of krijgen; bevallen; van -,'anaq";

flbëpëdang", met een zwaard gewapend zijn; van «pëdang";

»bë<jroentong" (in het (S) ook »boenlong"), geluk hebben, gelukkig zijn; van

«'oentong";
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«be'oeme (B), boeuiaw (S)", een bouwgrond hebben ; van »\)einë (/?), 'oemavv (S)" ;

«beratos", honderd zijn, honderd in getal zijn: van «ratos";

«bë'ainboran (B), boe(w)'amboran (5)", verspreid, naar alle richtingen; van

»*ambor";

• bepoekolan" slaan van velen, die elkander slaan; eene kloppartij hebben; van

»poekol;"

»bëpërangan"; eene vechtpartij hebben; van «përang";

«bësësoekë'Sn (/?), besësoekaw'an (S)", zich uael elkander vermaken; van »soeke

(B), soekaw (5)";

»bëboeroe", jagen, op de jacht gaan; van » boeroe";

»bëo/roestq (B), bëo/roest'aq (S)", spelen; van »groesi'q (/?), </roesi'5q (5)"

;

»bëdjalan"; gaan, op weg zijn; van «djalan";

»bëtegaq"; staan, in eene staande houding zijn; van »tegaq"

;

»bëgënli gënti"; afwisselen, vervangen; van »gënti";

»bëo/rimpon" [boe(w)'irapon (5)], bij elkander zijn of komen, zich verzamelen.

Er komen in het dialect ook woorden voor, die nooit den vorm van het toestands-

woord aannemen, daar zij het van zich zelf zijn als:

doedoq (B), doedo'aq (S)", zitten; «tëorbang", vliegen; »pëgi", weggaan; »takot",

vreezen; »toeoron", dalen; »datang", komen; »masoq (#), maso'aq (S)'\ ingaan;

»na'iq (B), naYaq (S), opstijgen; lerbtt, uitkomen; «poelang", naar huis keeren enz.

Passieve vormen.

Omtrent de passteve vormen van het werkwoord zij hel volgende medegedeeld.

Het zuiver passief wordt gevormd door het voorvoegsel »di" aan de beginletter

van het grondwoord te hechten als: »di katop" gesloten worden; van »katop", sluiten.

Bij dezen lijdenden vorm wordt het subject door middel van het voorzetsel »lth

(B), U'ah (S)" — door — , met het werkwoord verbonden, en kan het zoowel voor

als achter het passief werkwoord slaan, zelfs aan het einde van den zin, dus:

• mangkë hit djëmë kambangan di kinaq'i (of: mangke di kinaq'i hh djcmë

karabangan) sikoq sëtoe(w)'e"; of: «mangkë di kinaq'i sikoq sëtoe(w)
,
ë lih djerae

kambangan (B)"; door de menigte werd een tijger gezien. (In 't (S) te lezen in

plaats van: mangkë, hh, djëmë sikoq en sëtoe(w)'ë, respectievelijk: mangkaw, U'ah,

djëmaw, siko'Sq, sëlo(ew)'aw).

Voor zoover schrijver dezes bekend nemen toestandswoorden nooit het zuivere

passief aan.

Terloops zij nog aangestipt dat wanneer het grondwoord met »'ë" begint, de

•'ë'* gewoonlijk samensmelt met de »i" van hel voorvoegsel; dus: «dindjoq (/?),

dindjo'aq (S)" voor: di'ëndjoq (B) en di'ëndjo'aq (5).

Het subjectief passief wordt gevormd:

voor den eersten en tweeden persoon enkelvoud, door »koe" (verkorting van

»'akoe") en de voornaamwoorden »kaba" of »koeti" voor het grondwoord Ie plaatsen;

VEBU. BAT. CEN. LUI. 14
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voor den derden persoon, door het voorvoegsel »di" en »një (B), njaw (S) of

ó (S)" als achtervoegsel aan het grondwoord te hechten; bijv. van »'inaq":

• koe'inaq" [ook: koe(w)'inaq (S)], door mij gezien worden;

• koeti'inaq" (of kaba'inaq), door u gezien worden;

»di kinaqnje (#), dikinaqnjaw (S)" [ook: dikinaq'ó (5)], door hem gezien

worden.

De persoonlijke voornaamwoorden van den l en en 2 en persoon meervoud en alle

woorden, die voor de persoonlijke voornaamwoorden van den l en en 2en persoon

enkel en meervoud en van den 5en persoon enkel en meervoud in de plaats komen,

worden de beide eersten vóór de laatsten achter het grondwoord geplaatst; dus:

»kitë (B) (ë)'ndjoq (J?)"; «kilaw (S) (ë)'ndjo'aq (S)";

»kamoe (ë)'ndjoq (B) [(ë)'ndjo'aq (S)]";

»'awaq (ë)'ndjoq (B), [(ë)'ndjo*aq (S)]";

.dindjoq (B) [dindjo'aq (5)] toe(w)*an*\

Indien het subject een bepaald persoon, dan wel een persoon is of personen zijn,

die niet genoemd of op eenig andere wijze nader worden aangeduid dan wordt achter

het passief in het eerste geval de naam of titel van den persoon in het tweede geval

het woord »djeme (Z?) djemaw (S)" (of: djëmë (B), [djemaw (5)] kambangan)

geplaatst bijv.:

»di kinaq si Beroedin";

»di kinaq radje (B) [radjaw (S)]
M

;

»di kinaq djeme (djeme kambangan (B) [djemaw (djemaw kambangan (S)]".

Nevens evengemelde passieven worden in het Midden Maleisch nog twee vormen

van het accidenteel passief aangetroffen, namelijk die van voorgevoegd »ke" en achter-

gevoegd »'an" en die van voorgevoegd »te" [toe(w) (5)], bijv.:

• këdalangan"; overvallen raken;

• kedapatan" ; gevonden worden;

kë'oedjanan" (koedjanan)* nat worden door den regen;

»(ë)'nd»q (B) [(ë)'nd»'aq (S)] kedengagran, niet te hooren zijn;

«këlëngttan"; door een verlies getroffen worden; respectievelijk van de grond-

woorden »datang", »dapat", »'oedjan", »lëngtl", »dënga<jr";

•tëboekaq"; open, opengeraakt;

»telëb»h (B), tëlebi'ah (S)", vermeerderd, meer geworden; meer;

»tëtoelis" ; geschreven

;

•tëkinaq"; zichtbaar, vertoonde zich;

.(ë)'ndtq (B), [(ë)'ndt'aq (Sj\ tebalas"; niet te vergelden;

» (ë)'ndtqtë'itong (B), (ë)'ndt'3qloe(w)'itong (5); niet te tellen, ontelbaar.

«tëkëdjot"; verschrikt raken; respectievelijk van de grondwoorden: »boekaq",

• lëbth (B), lëbi'Sh (5)", .toehV', «kinaq"; .balas", »'itong".

Eveneens wordt het eerste accidenteel passief gevormd van telwoorden, zonder

het aanhechlsel »'an", en komt dan overeen met het rangschikkend of verzamelend

telwoord als: »këlimë (5), këlimaw (S)", de vijfde; de vijf, alle vijf.
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Het accidenteel passief alleen met »ke" gevormd schijnt in het Midden Maleisen

niet voor te komen.

Betreffende de verandering van »të" in »të#r" of »toe(w)" raadplege men hetgeen

dienaangaande omtrent het voorvoegsel »be" is medegedeeld.

Zooals Prof. De Hollander 't omschrijft, drukt het accidenteel passief van voorgevoegd

»kë" en achtergevoegd »'Sn" in het algemeen uit »den toestand waarin het object

geraakt of waartoe het komt toevallig van zelf of door omstandigheden" verder »de

geschiktheid of vatbaarheid van het object om de door het werkwoord beteekende

handeling te ondergaan of de mogelijkheid dat het die onderga", terwijl de beteekenis

van den anderen passieven vorm overeenkomt met die van het lijdend deelwoord in

het Nederlandsch, doch dat daardoor wordt uitgedrukt »een accident, dat aan het

object overkomt of overkomen is" of »de accidenteele toestand, waarin het object

geraakt of geraakt is".

Dat dit accidenteel passief ook de beteekenis van een met «baar" samengesteld

bijvoegelijk naamwoord kan hebben, leert ons o. a. het woord •të'itong" (zie boven).

De Voluntatief.

De imperatief wordt uitgedrukt door het werkwoord zonder »më" en den

neusklank en gewoonlijk gevolgd door het nadrukaanhechlsel »lab". welk aanhechlsel

geplaatst achter het achtervoegsel »ka(n)" in het Bësëmahscb dialect in >nah"

verandert.

Wij zagen reeds boven, dat in dat geval in het Sërawajsch dialect »ka(n)" zich

in »kë" wijzigt, bijv.

:

»keloe(w)'agrlah"; ga naar buiten;

»padjamka(n)nah (B), pëdjapkëlah (5)": blusch uit;

»bëdjalanlah"; ga;

»katopka(n)nah (B), [katopkelah (5)]'' pintoe; sluit de deur.

De vorming van de jussief heeft vooreerst op dezelfde wijze plaats als die van

de imperatief en verschilt dan alleen door den toon waarop gesproken wordt ; verder

door den persoon, wien men iets beveelt, met het voorzetsel »di" (door) achter het

werkwoord te plaatsen bijv. »makanlah di toe(w)'an dagmg groesë (B), [groesaw (S)]

itoe", door mijnheer worde het vleesch van dat hert gegeten; of eet het vleesch van

dat hert mijnheer; ten laatste wordt de jussief uitgedrukt door een van de hulp*

woorden: »(ëyndaqlah, nangka(n)nah (B), [nangkëlah (S)]", 'iloqlah (B), [WSqlah

(S)] ; bij het zegwoord te voegen, dat zoo het een werkwoord is den neusklank

I

behoudt; bijv. »(ë)*ndaqlah kaba (më^ntjaka^r", gij moet zoeken of zoekt;

»nangka(n)nah di(j)ë (B), [nangkëlah di(j)'aw (S)]" më(n)tjaka<jr; laat hem zoeken;

«'iloqlah (B), ['ilo'aqlah (Sj\ kaba pëgi gëgastb (gëgantjang)" ; het zoude goed

zijn, dat gij spoedig gaat of gij moet spoedig gaan.

De concessieve wijze van spreken verschilt mede alleen door den toon, waarop
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»nangka(n)nah (B), [nangkëlah {S)]"
t

of »'adjonglah", (overeenkomende met het

Maleische lurilali") vóór aan den zin te plaatsen; bijv.:

«'adjonglah di(j)'ë masoq (B), [di(j)
J8w maso'aq (S)], laat hem binnenkomen.

De proposüieve wijze van spreken, wordt uitgedrukt door het plaatsen van het

hulpwoord »ba*»qlah (B), [haVSqlah (S)]" vóór den zin; bijv.:

«ba'tqlah (B), [bai'aqlah (S)} kami ngamponi di(j)ë (B), [di(j)'aw (S)]", het

zoude goed zijn, dal wij hem vergiffenis schonken.

De vélatief wordt uitgedrukt door het hulpwoord »djangan" [of: djanah (B) ;

djangah (It) ; doelah (S)] al dan niet met het nadruksaanhechtsel »lah" ; bijv. : djangan

(djanganlah) pëgi kedoeson 'itoe", ga niet naar die doesoen.

Tot vorming van de jussief in negatieve zinnen wordt > djangan" verbonden met

«sëpajë (B), sëpajaw (5)"; sepaje (B), [sëpajaw (S)] djangan 'anaq 'itoe nangts";

opdat het kind niet meer weenen.

Voor zoover schrijver dezes bekend komt de optalief niet voor.

Afgeleide naam woords vormen.

De afgeleide naamwoordsvormen worden gevormd

:

l e
. door het voorvoegsel »kë" voor hel grondwoord te plaatsen als: • këkasth (/?),

këkasi'ah (S)", beminde; van: «kasih (B), kast'ah (S); këndaq"; het gewilde wil,

begeerte; van »(ë)'ndaq"; deze vormen worden in het Midden Maleisen echter weinig

aangetroffen

;

2e
. door hol aanhechtsel »'an" achter het grondwoord te voegen , bijv.: »minoman",

drank; van »minom";

«kioximan", geschenk; van »\iigrim"

;

bëli'an", koopwaren; van »beli";

»'ingonan", huisdieren; van »'ingon";

»loegromn", afkomst, afstammeling; van »toe<jfron";

«koemngan", geel koper; van »koem'ng";

5e
. door het voorvoegsel »kë" vóór en het aanhechtsel »an" achter het grondwoord

te voegen, bijv.:

»këdëngao;ran", gehoord worden, te hooren zijn; van »dengao;r";

»këleng»tan", door een verlies getroffen worden; van »lengiï" ; (de dus gevormde

woorden zijn eigenlijk slechts het accidenteel passief);

«ke'idopan (B), (kidopan), [koe(w)'idopan (5)], levensonderhoud; van »'idop";

«këbenaoran", waarheid, oprechtheid; van »bënaor";

«kajangan", godenverblijf (het grondwoord is niet in gebruik);

4 e
. door het voorvoegsel »pe" voor het grondwoord le voegen als:

»pengëndjoq (#), pëngëndjo'aq (S), gave, gift; van »(ë)'ndjoq (/?), (ë)'n-

djo'aq (5);

«pënidoq (B), penido'aq (S)", slaapkop; van »tidoq (B), tido'Sq (S)\

npengëriwtt", snoeper; van »gëriwt*t";
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5e
. door het voorvoegsel »pe" en het achtervoegsel »'an" aan hel grondwoord

te hechten; bijv.;

«pengadjagrran", het onderwijs, van »
J

adja#r";

»pë</rëbaj'an", broedsel; van »baj";

«penjoenggotan ', ankerplaats; van «soenggot';

»pëkajoe'an", geboomte; van »kajoe";

6e
. door het voorvoegsel »bë" vóór het grondwoord en het aanhechtsel »'an"

achter het grondwoord te plaatsen ; deze woorden hebben eene collectieve beteekenis bijv.

:

bïboewahan", fruit; van »boewah";

nbcboeni'an", allerlei geluiden; van »boeni";

»beboengë*an (/?), bëboengaw'an (5), allerlei bloemen; van »boenge (/?), boengaw (S) ;

7 e
. door het voorvoegsel »se" (waarover later meer) en het achtervoegsel »an"

aan het grondwoord te hechten; deze woorden vormen réciproque werkwoorden bijv.:

sëlindjangan", met elkander verkeering hebben

;

sesangkagran", met elkander een hok hebben (van daar ook gebezigd in de

beteekenis van » kudde").

Het voorvoegsel »së'\

Het voorvoegsel »se" wordt, onverschillig voor welke woordsoort het komt,

onveranderd voor het grondwoord geplaatst, behoudens samensmelting en verandering

van »së" in »soe(w)".in de gevallen, waarin een en ander van toepassing is op de

woorden »ke", »bë".

Uit de volgende voorbeelden moge blijken, dat het voorvoegsel dezelfde beteekenis

heeft als het gelijksoortig voorvoegsel »sa" of »se" in het Maleisch:

•saori", een geheele dag;

»sa</ri malam", een etmaal;

• soemoor 'idopkoe", mijn geheele leeftijd, al mijn leven;

•sebanjaqnje (B), sëbanjaqnjaw (5), de geheele menigte

;

•sepoeloh (/?), sëpoelo'ah (S), volle tien, geheel een tiental

;

»sa#ri doe(w)e (B), [doe(w)'aw (S)]", een dag of twee;

»so<?rang", een individu, een mensch;

«sëgoenong, als een berg. zoo hoog als een berg;

• sëbënagfrnjc (B), sëbënaor'ó (5)", in waarheid, werkelijk;

«sësoenggoh soenggohnjë (B), sësoenggo'ah soenggo'Sh'ö (S)", zekerlijk, inderdaad;

•sëkirënjë (B), sëkirawnjaw (S)", naar gissing;

»sëkali", op eenmaal, op een keer, eens;

«sëpandjang djalan", langs den weg, al de lengte van den weg;

•saori", op zekeren dag;

•sëlëlamenjë (B), selelamawnjaw, al den duur, altijd voortdurend

;

•sëkëtike (/?), sëkëtikaw (S)"; gedurende of op den tijd of het tijdstip;

«sebëlom [ook : sebelomnje (/?), sebelomnjaw (S)]", terwijl nog niet, zoolang als nog niet;
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»sëpeninggal", gedurende of bij het vertrek; ook na het vertrek, sedert;

«semanë raane (B), semanaw manaw (S)", alwaar, overal, overal waar, waar

het ook zij, overal;

»sini", hier, alhier;

»sitoe" ; daar, aldaar;

sëroepe (B), sëroepaw (5)", het gelaat gemeen hebben met, hetzelfde gelaat

hebben, gelijken, van dezelfde gedaante;

»sëtahoe (B). sëta'oe (5) [gew. sëtahoe {B) [sela'oe (S)] sërasan], medeweten;

» sëdoeson" ; dorpsgenoot

;

»sëloendjor; landgenoot;

• siboe sëbapë (B), [soe(w)'iboe sëbapaw (S)], volle broeders, broeders die den-

zelfden vader en moeder hebben;

«sëndoq (B) [sëndo'aq (S)] sebapaq, als boven;

Het aanhechsel »iah".

Het aanhechlsel »lah" dient evenals in het Maleisch tot vermeerdering van den

nadruk

:

•'akoelah 'anaqnjë (B), ['anaqnjaw (S)], ik ben zijn zoon;

>>'inilah soerat (ë)'ndi mënleri"; dit is de brief van den man tri.

Dat het aanhechtsel gewoonlijk achter het zegwoord geplaatst wordt bij de

voluntatief bijv.: »'iloqlah (B) ['ilo'aqlah (S)], kaba «/re^radoe di doeson Toengkal.

het ware goed, dat gij stil hieldt in de doeson Toengkal; leerden wij reeds boven

kennen.

Voor zoover bekend komen de Maleische nadruk aanhechtsels »lah" en »kah" in

het Midden Maleisch niet voor.

Hier zij echter gewezen op het nadrukvoorvoegsel »toe(w)", hetgeen hij na

uitsluitend voor het grondwoord »'apë (/?), 'apaw (5)" geplaatst wordt en overeenkomt

met het laatstgenoemd aanhechtsel.

Over de verdubbeling der woorden en de reduplicatie.

Als regel moet worden vooropgesteld, dat, wat de afgeleide woorden betreft,

de verdubbeling zich alleen bepaalt tot het grondwoord en dat de voor-, noch de

achtervoegsels worden herhaald, bijv. •boewah-boewahan", allerlei vruchten; van

• boewah".

Toestandswoorden nemen bij de verdubbeling het voorvoegsel »be [begr, boc(w)]'

alleen aan voor het eerste lid;

• benjalë njale (B), bënjalaw njalaw", sterk flikkeren ; van «bcnjalë (/?), bënjalaw (S)";

»bekilat kilal'an; sterk doen flikkeren; van »bëkilat"

;

«bëgënti gënti", steeds afwisselende; van »bëgënti";

»bëla^ri lagri, hard van loopen ; van »bëlagri";
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»bedoe(w)'ë doe(w)e (/?), [bëdoe(w)'aw doe(w)'aw (S)], telkens Iwee zijn; van

»bëdoe(w)ë (B) [bëdoe(w)'aw (S)]" ;

• beriboe riboe, duizenden (met nadruk); van beriboe".

Wordt bij de verdubbeling van het eenvoudig werkwoord de neusklank voor

het tweede lid geplaatst dan drukt die vorm, zooals Prof. De Hollander 't omschrijft,

»eene wederzijdschheid of wederkeerigheid uit van het accident dat door het grond-

woord wordt beteekend", bijv.:

•poedji moedji", elkander vleien; elkander prijzen;

•poekol moekol", elkander slaan.

De toestandswoorden, welke door invoeging van »em" gevormd zijn worden niet

verdubbeld; wil men daaraan de beteekenis van de verdubbeling, welke in het

algemeen die van «herhaling nadruk of versterking" is geven, dan wordt het grond-

woord voor het toestandswoord geplaatst, bijv.:

• toegtron tëmoe^ron", steeds afdalen, bij opvolging, van »toe</ron"; »gilang

gëmilang", zeer schitteren, van »gilang"; »taram tëmagfram", zeer bewolkt zijn, van

•tararn".

Wordt een zelfstandig naamwoord verdubbeld dan drukt dat een onbepaald

meervoud uit als : »</roemah groemah ; huizen, verscheidene huizen, allerlei huizen

;

•boewah-boewahan", allerlei vruchten; »beli bëli'an", allerlei koopwaren; »boenji

boenji'an, allerlei geluiden.

Wil men het bepaald meervoud uitdrukken dan plaatst men het woord »gale (B),

galaw (S)" of: «gëgalë (/?), gegalaw (5)"; of: «sëgegale (B), sëgëgalaw (5)", voor

het zelfstandig naamwoord als: »galë (B), [galaw (S)] groemah", de huizen; wordt

dan daarbij het naamwoord verdubbeld dus: »» gegale (B) [gegalaw (S)] groeniah".

dan beteekent dat «de onderscheidene huizen".

Voor zoover schrijver dezes bekend wordt alleen wat de bijwoorden betreft het

vragend bijwoord van plaats »manë (B), manaw (S)" herhaald, om eene onbepaalde

plaats aan te duiden als: »di manë manë (B), di manaw manaw (S)", waar ook,

overal; kemane manë (B), këmanaw manaw (S)", waarheen ook.

Van de herhaling van sommige bijwoordelijke uitdrukkingen, welke met het

voorvoegsel «se" zijn samengesteld gaven wij boven reeds een paar voorbeelden.

Dat sommige woorden alleen door de verdubbeling de beteekenis van bijwoorden

krijgen of althans als zoodanig worden gebruikt leeren ons «moele moele (B), moelaw

moelaw (S)", van »moelë (B), moelaw (S)", aanvankelijk; »kire kire (B), kiraw kiraw

(S), naar gissing, ongeveer, van »kirë (B), kiraw (S)'
1

; bëgenti gënti (of: bcsimbang

simbang), bij afwisseling, beurtelings; van »bëgenti" en «bcsimbang".

Wordt een bijvoegelijk naamwoord, een bijwoord van hoedanigheid of cene

bijwoordelijke uitdrukking door voorvoeging van »se" van bijvoegelijke naamwoorden

gevormd verdubbeld dan geeft die verdubbeling een hoogeren trap aan van de door

bijvoegelijk naamwoord of bijwoord aangeduide hoedanigheid bijv.

:

bësaq besaq"; zeer groot, te groot;

•'iloq 'iloq (B), 'ilo'Sq 'ilo'aq (S)", zeer mooi;
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•sësoenggoh soenggobnjë (B), [sësoenggo'ah soenggo'ah'ó (S)], zeer zekerlijk.

Helzelfde wordt ook uitgedrukt door voor of achter bet bijvoegelijk naamwoord

of bijwoord een van de woorden »sangat", «tëlaloe", »lëlëbth (J9), lëlëbt'ah (S)" te

plaatsen, dan wel door reduplicatie (waarover later); bijv.:

•sangat sakit" (ook: sak/t sangat), zeer ziek, erg ziek zijn;

telaloe ringkih (B\ [ringkt'ali (S)], zeer schoon, zeer fraai;

«rëringktb (B) rcringki'ah (S), buitengewoon schoon, zeer fraai; van ringkih (B),

ringkt'ali (5);

«gëgantjang", schielijk, zeer vlug; van »gantjang'\

Hierbij zij aangeteekend dat tot aanduiding van de excessief ook gebruikt worden

de woorden >linsap (B), linsot (S)" en »'ige (B) 'igaw (S)".

Evenals in het Maleisch wordt die hooge trap niet aangeduid, wanneer een

bijvoegelijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord wordt gevoegd als «attribuut

aan een voorwerp toegekend", bijv. «pakaj'an 'iloq 'iloq (B), ['ilo'aq 'ilo'aq (S)]" ; niet:

• zeer mooie kleêren"; maar: «allerlei of onderscheidene fraaie kleêren".

Voorbeelden, dat bij de verdubbeling van het woord de klinkers, somlijds ook de

medeklinkers, kunnen veranderen geven ons de woorden

:

»'iroe 'ara"; allerlei tumult;

• tali temali"; allerlei touwwerk;

»tjë</raj mëgraj"; in allerlei richtingen verspreid.

Reduplicatie komt voor doch zelden. Somtijds heeft men in het dialect redu-

plicatie, waar in het Maleisch het grondwoord verdubbeld wordt, bijv. »teti(j)'ap", elk,

ieder; [zelden of nooit »ti(j/ap ti(j)"ap]"; »lelangit" verhemelle; en niet »langtl langt'l".

In het algemeen drukt een door reduplicatie gevormd naamwoord uit «overeen-

komst of gelijken aard met het door het grondwoord aangeduide voorwerp" bijv.

«djëdjoe(w)'iï, kwikstaart; van » djoe(w)'tt", op en neer wippen.

Bij de meeste dier woorden als «djedjëlenttq (B), djëdjëlëntt'aq (S), djëdjë!oe(w)'tq

{B), djëdjëloe(w)*t aq (5) enz. is het grondwoord echter niet meer bekend.

Reduplicatie van het voorvoegsel »sc" wordt ook in het Midden Maleisch

aangetroffen, bijv.:

«sësagri", elke dag, dagelijks:

»seso*#rang", ieder mensch, iedereen.

Samengestelde woorden en uitdrukkingen.

Voorbeelden van samengestelde woorden, welke bijna uitsluitend gevormd zijn

uit twee woorden van verschillende beteekenis en van samengestelde uitdrukkingen

geven ons de volgende woorden als:

• mate (B) [malaw (S)] 'agrï', zon; van: «mate (B), mataw (S)", oog en

•'a^ri", dag;

• doekë tjitë (/?), doekaw tjitaw (5)", droefheid, smart; van »doekë (B), doekaw

(S)" en tjitë (B), tjitaw (5);
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»(e)'mbaq manë (/?), (ë)'mbaq manaw (S)", hoe, op welke wijze; van •(ë)'nibaq"

en -manë (/?), manaw (5)";

• (ë)'mbaq 'ini", aldus op deze wijze; van »(ë)'mbaq" en »'ini";

»(ë/mbaq 'iloe", alzoo, op die wijze; van »(ë)'mbaq en »'itoe";

• anaq 'angkan", pleegkind; van »anaq" en » 'angkan";

»bapaq 'angkan", pleegvader; van »bapaq" en » 'angkan"

;

»tangan kidaw", linkerhand; van «tangan" en »kidaw";

tangan kanan", rechterhand; van «tangan" en »kanan";

»telapaq keU'ng", voetzool; van »telapaq" en »këü'ng"

;

• badah tidoq (2?), [lido'aq (S)]'\ slaapplaats; van »bada(h)" en «tidoq (B),

tido'aq (S)";

>bada(h) </rëgradoe", rustplaats; van »bada(h)" en -.greoradoe";

• djoe^roe toeiïs", schrijver; van »djoe</roe" en »toelis",

• mate 'ajiq (Z?), mataw 'ajt'aq (5)", bron; van »mate (B) mataw (S)" en «'ajiq

{B), 'aji'Sq (S)";

• (e)'ndoq bapaq (/?), (ë)'ndo'aq bapaq (5)", vader en moeder, ouders; van »endoq

(/?), (ë)'ndo'Sq (S)" en .bapaq";

toekang kajoe", timmerman; van »toekang" en «kajoe";

»baj tangan, duim; van »baj" en •tangan";

»baj këtüig", groote teen; van »baj" en »kët*ng";

»*ajiq mate (B), 'ajt'aq mataw (S), Iranen; van »'ajiq (B), 'ajt'aq (S)" en «mate

(B), mataw (5)";

• djëme toe(w)*ë toe(w)'e (B), djëmaw toe(w)'aw toe(w)'aw (S), de oudsten; van

.djëmë (B), djëmaw (S)" en »toe(w)'e (B), loe(w)'aw (S)" ;

•bëkalë 'itoe (B), bëkataw 'itoe (5)", die woorden spreken;

• nigë 'agri (B), noedjoh 'agri (B), mëratos 'agri (B) [nigaw 'agri, noedjo'ah 'agri,

meratos 'agri (5)]", den derden, zevenden en honderdsten dag (na iemands dood)

vieren, respectievelijk van »kalë (B), kataw (S)", «'itoe", »tigë (B), tigaw (5)",

• toedjoh (JB), toedjo'ah (S)'\ » ratos" en «'agri".

Krijgen samengestelde uitdrukkingen, waarin tusschen de twee woordon een zeker

nauw verband staat, het bezitlelijk voornaamwoord achter zich, dan wordt dit achter

het laatste woord gevoegd bijv.:

• baj tangannjë (/>), baj tangan'ö (S)", zijn duim;

•'anaq 'angkannjë (/?), 'anaq 'angkannjaw (5)", zijn pleegkind;

»'ajt"q matënje (B), ['ajt'&q matawnjaw (S)]", zijne tranen

;

»(ë)*ndoq bapaqnje (B), (e)'ndo'5q bapaqnjaw (S)", zijne ouders.

Telwoorden.

Getalmerken worden niet gebezigd; geteld wordt volgens het tientallig stelsel.*

De telwoorden kunnen worden onderscheiden in:

a. hoofd- of geheele getallen

;
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b. breuken

;

c. rangschikkende telwoorden;

d. verzamelende telwoorden;

e. vermenigvuldigende telwoorden.

De namen der hoofdgetallen zijn:

No. Besemahsch. Serawajsch.

1 së; saw (zelden: së).

2 doe(w)ë

;

doe(w)'aw.

3 tigë; tigaw.

4 (ë)mpat

;

(ë)mpat.

5 lime

;

limaw.

6 (é)nam; nam; nëm; (ë)nam; nam; nëm.

7 toedjoh

;

toedjo'Sh.

8 delapan

;

dëlapan.

9 sembilan sembilan.

10 sepoeloh

;

sepoelo'Sh; (en niet sawpoelo'Sh).

11 sëbelas

;

sëbëlas; (en niet sawbëlas).

12 doe(w)ë belas; doe(w)'8w belas.

13 enz. tigë belas; enz. tigaw belas; enz.

20

23

doe(w)ë poeloh

së, doe(w)ë, tigë enz.

doe(w)*aw poelo'Sh

21, 22, saw, doe(w)'aw, tigaw; enz.

21, 22, 23 sëlikor, doe(w)ë likor, tigë likor sëlikor, doe(w)'aw likor, tigaw likor;

enz. enz.

30

33

tigë poeloh tigaw poelo'Sh

31, 32, së, doe(w)ë, tigë enz. saw, doe(w)'aw, tigaw, enz.

40 (ë)'mpat poeloh (ë)'mpat poelo'Sh

41, 42 enz. së, doe(w)ë enz. saw, doe(w)aw enz.

100 sëratos

;

sëratos.

200 doe(w)ë ratos; doe(w)'Sw ratos.

1000 sëriboe

;

sëriboe.

2000 doe(w)ë riboe; doe(w)'Sw riboe,

10000 sëlaksë

;

sëlaksaw.

1899 sëriboe dëlapan ratos sembilan sëriboe dëlapan ratos sembilan poe-

poeloh sembilan. lo'Sh sembilan.

Voor »25" zegt men gewoonlijk «sëlawi (B), sëlawt'Sh (S)", voor »60" »sëwidak

(B), soe(wyidak (S)'\
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Sepoeloh (/?), sepoelo'ah (S), is samengesteld uit -së", een geheel en «poeloh (B),

poelo'ah (S)'\ tiental

Hulptelwoorden overeenkomende met onze woorden »sluks", »man" enz. komen

in het Midden Maleisch ook voor. Om ons tot de voornaamste te bepalen:

voor groote voorwerpen van onbepaalde afmeting bezigt men het woord

:

»boe(w)'Sh"; als »seboe(w)'ah groemah", een huis;

voor dieren gebruikt men o. m. het woord »'ikoq (B), 'iko'Sq (S)" ; als: doe(w)'e

'ikoq koedë (B), doe(w)'3w 'iko'aq koedaw (5), twee paarden;

voor hoornen, wegen, stroocigaretten enz. bezigt men het woord »balang" als:

sëbatang djalan, een weg; tigë (B) [tigaw (5)], batang roekoq (B) [roeko'aq (S)],

drie strootjes;

voor gebogen voorwerpen als: ringen, armbanden enz., gebruikt men het woord

• bëntoq (/?), bënto'aq (S)"; tigë bëntoq (B) [tiga bënto'aq (S)] gelang, drie

armbanden;

voor lange platte en scherpe voorwerpen bezigt men het woord »bilah"; als:

doe(w)ë (B), [doe(w)'aw (S)] bilah keuris, twee krissen;

voor tuinen, rijstvelden enz. gebruikt men het woord »bidang"; bijv. (ë)'mpat

bidang talang, vier talang's; sëbidang 'oemë (B) ]'oeuiaw (S)] da^rat, één ladang.

Verder telt men vischnetlen bij »rawan", planken bij -këping", planten bij

groempon" enz. enz.

De tel- en de hulptelwoorden kunnen zoowel vóór als achter het zelfstandig

naamwoord worden geplaatst; men zegt dus zoowel groemah tigë (B) [tigaw (S)]

boe(w)'ah als tigë (B) [tigaw (S)] boe(w)ah groemah.

Breuken komen zelden voor. Voor »één half" gebruikt men «setëngah" [of

(ë)'mbëlahan] ; bijv. sëtëngah 'agri (sëlëng'agri) een halve dag; voor een derde

•sëpertigë (B), sëpërtigaw (S).

De overige breuken worden gevormd door de woorden »di bagi" voorden noemer

en het woord »bagi" achter den teller te plaatsen dus:

s
/4 ; di bagi (ë)'mpat, tigë (B) [tigaw (S)] bagi.

De rangschikkende telwoorden vormt men door vóór het hoofdgetal het voor*

voegsel »ke" te plaatsen, als: kësë (B) kësaw (5) [qf përtamë (B) përtamaw (S)] ; de

tweede ; kësepoeloh (B), kësepoelo'ah (S) ; de tiende ; këseralos ; de honderste ; enz. of:

met het woord »nje (B), njaw (S)" një këdoe(w)ë (B), njaw këdoe(w)'aw (5); de

tweede; nje kësepoeloh (B), njaw kësepoelo'ah (S); de tiende enz.

De verzamelende telwoorden als: «alle twee, alle drie" enz. worden op dezelfde

wijze gevormd als de rangschikkende telwoorden, terwijl die als: «twee aan twee",

•drie aan drie" enz. worden uitgedrukt door verdubbeling van de van de hoofdgetallen

gevormde toestandswoorden als:

bêdoe(w)'e doe(w)'ë (B), bëdoe(w)'aw doe(w)'5w (S); bëtige tigë (B), bëtigaw

tigaw (S).

De vermenigvuldigende telwoorden worden uitgedrukt door bij hel hoofdgetal

het woord »kali", »lapts" of »gandë (B), gandaw (5)" te voegen, als:
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sekali ; één maal;

doc(w)e (B) [doe(w)'5w (S)] kali; twee maal;

(ë)'mpat lapis ; vier dubbel

;

tige gande (/?), tigaw gandaw (S\-, drie maal zoo veel.

Voor » optellen en vermenigvuldigen" gebruikt men het woord »tambah", voor

•aftrekken" »koe#rang" en voor »deelen" »bagi".

Voornaamwoorden.

De voornaamwoorden zijn:

a. persoonlijke;

b. beziltelijke

;

c. wederkeerige

;

d. aanwijzende;

e. betrekkelijke;

f.
vragende.

Als persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt:

l e
. voor den eersten persoon enkelvoud:

•'akoe"; »sajë (/?), sajaw (5)"; »*awaq" ; en voor het meervoud »kite (B),

kitaw (S)" en »kami".

Alhoewel »'akoe" oorspronkelijk slechts gebezigd werd door meerderen tegen

hunne minderen, worden thans in de spreektaal »akoe" en »saje (B), sajaw (S)'\

reeds door elkander gebruikt.

'Awaq" komt alleen in de spreektaal voor en behoort het gebruik daarvan niet

tot den »bon ton".

Het verschil tusseben »kami" en »kite (B), kitaw (5)" bestaat hierin, dat de

aangesproken persoon bij »kami" niet-, en bij »kite (B), kitaw (S)" ingesloten is.

2e
. voor den tweeden persoon enkel en meervoud:

• kaba", »kaban", »koeti", »dengan" en »kabth (B)";

minder in gebruik zijn »toe(w)'an digri" en »(ë)'ndike (B), (e)'ndikaw (S)".

3e
. voor den derden persoon:

»di(j)ë (B)
t
di(j)'5w (5).

De onbepaalde voornaamwoorden »hel" en »er" bestaan niet; ze zijn in het

zegwoord begrepen.

Het onbepaald voornaamwoord »men" wordt uitgedrukt door »'ograng" of «djeme

(B), djëmaw (S)'\

Voor «iemand", »de een of ander", «ieder of iedereen" zegt men respectievelijk:

so^rang", en » ba rang sograng", spreekt men van zaken dan gebruikt men

»tëti(j)'Sp", elk.

Omtrent de aanspraakswoorden wordt verwezen naar de woordenlijst o. m. sub

» toeto#ran".
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De bezillelijke voornaamwoorden, die aan hel zelfstandig naamwoord, waarbij zij

behooren worden vastgehecht, zijn

:

voor den l on persoon enkel- en meervoud, respectievelijk «koe", «kami" en »kitë

(B), kitaw (S)";

voor den 2en persoon: «moe", »kaba", «koeti", »kaban", »dëngan";

voor den 5en persoon: »nje (B), njaw (5) of ó (S)".

Eene andere manier om het bezittelijk voornaamwoord uit te drukken is door

plaatsing van het persoonlijk voornaamwoord van den l en en L

2 e" persoon als bepaling

of bezitter achter het voorwerp der bezitting bijv. «'anaq kite (B) [kitaw (S)]", ons

kind; «koedë (B) [koedaw (S)] toe(w)'an", het paard van mijnheer.

Bij samengestelde zelfstandige naamwoorden komen zij achter het laatste woord,

uitgenomen wanneer hel laatste woord der samenstelling bestaat uit »laki laki

(lelaki)" of «lanang"; «bëlinë (fi), belinaw (S)", of »haj"; dus »'anaq iigri koe"

maar «'anaq koe bëtinë (B) [bëtinaw (<S)]" enz.

De zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden »de of het mijne", »deof het uwe",

zijne", «hunne", »hare" worden evenals in het Maleisen omschreven door het

bezittelijk voornaamwoord of een persoonlijk voornaamwoord als bepaling te verbinden

met het woord «(ë)'mpoenjë (B), (ë)mpoenjaw" of »(e)mpoe'ö (S)", dan wel «toe(w)-

'annje (B), toe(w)*annjaw (5)", of »toe(w)'an'6 (S)'\ bijv.:

tjinljtn 'ini 'akoe, (ëjmpoenjë (B), [(ë)mpoe'ó (S)]"; deze ring is de mijne.

In den zin van bloedverwanten drukt men »de mijnen", »de uwen" enz. uit

door bij het bezittelijk voornaamwoord •ka'om" of «toembang gëlëmbang" te

plaatsen, bijv.

:

»di(j)'e (B), [di(j)*aw (S)] bedjalan ngan galë (B), [galaw (S) toembang gëlëmbang

[of (ka'om)një (B), (ka'om)njaw (S)]"; hij vertrok met al de zijnen.

Het wederkeerig voornaamwoord »zich" beslaat niet en wordt vervangen door de

uitdrukking »di</rinjë (B), db/rinjaw of digrïb (S)" dan wel «sëndigrinjë (B), sën-

du/rinjaw of sëndigri'ö (S)".

Het woord «sëndigri" wordt verder gebruikt:

a. in de beleekenis van ons »zelf" als: »'akoe sëndüjri", ik zelf;

>kaba sëndb/ri", gij zelf;

»di(j)e (B) [di(j)'aw (S)] sëndi^ri", hij zelf;

b. voor «alleen" bijv.: di(j)ë (B) [di(j)'aw (S)] bedjalan sëndigrri (ook: «sof/rang");

hij gaat alleen op weg;

c. voor «eigen" bijv.: «ngan tangannjë (B) [tangan'ö (S)J sëndipri", met zijn

eigen hand.

Hierbij zij aangeleekend dat bij de uitdrukkingen «door u /elven", «van u

zelven" enz. in plaats van het woord «sëndigri" hel woord »di#ri" wordt

gebruikt, gevolgd door het bezittelijk of een persoonlijk voornaamwoord bijv. *di

dxgri kaba" enz.

De aanwijzende voornaamwoorden zijn

:

»*ini", deze, dit; «'itoe", die, dat; welke geplaatst worden achter hel woord of
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den zin, dien zij moeten bepalen, bijv. »'ograng 'ini", deze menscb; •'agri 'ini",

deze dag; »goenong 'itoe", die berg, gindsche berg; «groemah 'iloe, dat huis.

Evenals in bet Maleisch bedient men zich in het Midden Maleisch van het

persoonlijk voornaamwoord, wanneer in onze taal met »deze" of «die", als zelfstandig

naamwoord gebruikt, op menschen gedoeld wordt bijv.: »radje (B) [radjaw /S)] 'itoe

bëgrranaq so</rang lanang (lëlaki) mangkë (B) [mangkaw (S)] di(j)ë (B) [di(j)'aw (5)]

njimbangi bapaqnje (B) [bapaq'ö (5)]"; de vorst had een' zoon, en deze volgde zijn

vader in diens waardigheid op.

Achter persoonlijke voornaamwoorden en de voegwoorden »sëbab" en »ker(e)në

(B) ker(e)naw (S)" geplaatst, dienen de aanwijzende voornaamwoorden om de aandacht

daarop te vestigen bijv. »'akoe 'ini"; ik (met nadruk); »kër(e)ne B, [kër(ë)naw (S)

'itoe; daarom (met nadruk).

Reeds boven deelden wij mede, dat »'itoe" tot vervanging van ons bepalend

lidwoord wordt gebruikt.

De Maleische uitdrukkingen »ija ini", »ija itoe" worden in het Midden Maleisch

weergegeven door «njelah (B) [njawlah (5)] 'ini", »njëlah (B) [njawlah (S)]

'itoe".

Het betrekkelijk voornaamwoord is »nje (B) njaw (S), welke, hetwelk, die, dat,

degene, hetgeen, bijv.:

«radje një toe(w)'e (/?), radjaw njaw toe(w)'aw (5)"; een vorst die bejaard is;

»</roeniah një 'iloq (B), [njaw 'ilo'Sq (5)]" ; een huis, dat mooi is.

Tot de betrekkelijke voornaamwoorden moeten ook worden gerekend de uitdruk-

kingen » ba rang sapë (B), barang sapaw (5)", al wie, ieder die; «një manë (B),

di(j)'aw manaw (S)", al wat; bijv.:

• barang sapë (B), [sapaw (S)] datang, (e)'nggi një (B) [njaw (S)]
M

, alwie tot

hem komt ; (ieder die tot hem komt)

;

»një manë (B) [di(j)'aw manaw (5)] pësan (B) [manal (S)] bapaq di kale (B)

[pat/r'ini (5)] 'itoelah koe digirika(n) (B) [kërdjawka(n) (5)]"; alwat (of wat ook) het

bevel van wijlen mijn vader is, dat doe ik (dat bevel volg ik op).

Evenals in het Maleisch wordt wanneer de samenstelling van den volzin dit

toelaat »van wien", «waarvan", «waarin" enz. in de spreektaal vaak ontbonden in

•van hem", «daarvan" en «daarin" enz., bijv. 'ajioe loemban këdalam lobang 'itoe,

di dalam lobang itoe 'adë (B) ['adaw (5)] sikoq (B) [siko'aq (S)] 'oehgr; ik viel in

eene kuil, waarin eene slang was.

De vragende voornaamwoorden zijn twee in getal nl.

:

»'apë (toe'apë) (/?), 'apaw (toe(w)'apaw) (S)", welk, wal; en » sapë (B), sapaw (S)'*t

wie, welke, bijv.:

»'apë (B) [apaw (S)] [toe'apë (B), toe(w)'apaw (S)] këndaqmoe"; wat is uw

verlangen ?

»'apë sëbabnje (B) ['apaw sëbab'ö (S)]"; wat is daarvan de oorzaak?

• sapë djëraë (B) [sapaw djëmaw (S)] 'itoe"; wie is die man?

»sapë dame djëme (B) [sapaw damaw djëmaw (S)] 'itoe"; hoe heet die man?
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toe'ape katenjë (B) [toe(w)'apaw kataw'o (S)]" ; wat zeide hij;

sapenjë di kinaqnjë (Z?) [sapawnjavv di kinaq'ö (S)]"; wie is het, die door hem

gezien werd ?

.'apë (B) ['apaw (5)] kaba lah nginaq di(j)ë (B) [di(j)'aw (5)]"; hebt gij

hem gezien.

Bijwoorden en de uitdrukking van den tijd bij de zegwoorden.

Het bijwoord van bevestiging is: »Voe"; ja, jawel, bijv. «Voe toe(w)'3n" ;
ja

mijnheer. Gewoonlijk treedt in de plaats van «Voe" het hoofdwoord van de vraag,

terwijl verder om toestemming of bevestiging uit te drukken vaak gebruik gemaakt

wordt van hel persoonlijk voornaamwoord van den l en persoon enkelvoud »sajë (B),

sajaw (S)".

Als bijwoord van ontkenning heeft men » (ë)'ndiq(de) [B), (e)'ndt'aq of (ë)'ndidaw

(£ƒ', neen, niet; en » boekan", geenszins, niet. De Maleische samengestelde uit-

drukking «tidapal (of tadapat) tijada", hel kan niet, bet kan niet anders dan, het

moet; wordt in het Midden Maleisen weergegeven door: •(ë)'ndi'q tahoe (ë)'ndtqdë (B)

[(ë)'ndi'Sq ta'oe (ë)'ndtaq (S)].

Het vragend bijwoord van hoeveelheid of hoegrootheid is «bëorapë (B). bëgrapaw

(5)"; hoe, hoeveel, hoe weinig, hoe groot bijv.:

•bë^rapë lamënjë (B), bë^rapaw lamaw'ö (5)", hoe lang duurt het f «bëorapë

'oemornje (B), bët/rapaw 'oemornjaw (S)"f hoe oud is hij ? bëorapë (B) [bëorapaw (S)]

tinggi 'itoe"; hoe hoog is het.

Het aanwijzend bijwoord van hoeveelheid of hoegrootheid is »sëki(j)'3n", zoo,

(zooveel, zoo weinig enz.); bijv. »seki(j)'3n lamë (Z?) [lamaw (5)]", zoo lang (van

tijd); [in het (5) ook: «sëmbaq 'itoe lamaw, (lah) soe(w)'andang 'andang lamaw'ó]".

Het vragend bijwoord van hoedanigheid is »(ë)'mbaq manë (B), (ë)'mbaq manaw

(S)", hoe, hoedanig, op welke wijze; bijv.: (ë)'mbaq manë (B) [manaw (S)] di

makannjë (Z?) [njaw (S)] 'itoe, hoe heeft hij dat gegeten?

De aanwijzende bijwoorden van hoedanigheid zijn: •(ë)'mbaq 'ini", aldus, op deze

wijze; »(ë)'mbaq 'itoe", alzoo, op die wijze; »damiki(j)'3n", zoo, aldus, alzoo, zoodang,

dusdanig, zoodoende (wordt echter zelden gebruikt); »sadjë (B), sadjaw (S)", slechts,

alleen, maar; »poele (B), poelaw (S)", wederom, opnieuw; »djoegë {B), djoegaw (S)",

ook zelfs.

De bijvoegelijke naamwoorden worden onveranderd als bijwoorden van hoedanigheid

gebezigd bijv. »tërbang tinggi", hoog vliegen.

Het vragend bijwoord van plaats is »manë (B), manaw (5)", waar?

De aanwijzende bijwoorden van plaats zijn: »sini", hier; >sitoe" daar; »sanë

(B), sanaw (S)", ginds; ze worden meestal voorafgegaan door het voorzetsel »di"

dus: »di sini", idi sitoe", «di sanë (B) [sanaw (5)]", di manë (B) [manaw (S\ .

De uitdrukkingen »van waar", «van hier", «van daar", » van ginds", «waarheen",

•hier heen"; »<Jaar heen", «ginder heen", «derwaarts" worden weergegeven door:
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• djaq di [ook: (S)'ndi (#)] : manë (B) [uianaw (5)]; sini; sitoe; sanë (B) [sanaw(S);

en kë: raane (B) [manaw (S); sini; sitoe; sanë (B) [sanaw (S)].

Het vragend bijwoord van tijd is «këbile (B) [kebilaw (5)], wanneer.

Betrekkelijke woorden van tijd zijn: «këbilë (B) [kebilaw (5)], als, wanneer;

»tekale (B), tëkalaw (Sf\ toen, tijdens, ten tijde dat; »dami", toen, als; »*amon",

mits, bijaldien.

De aanwijzende bijwoorden van tijd zijn: »kini", nu, thans; «sëkëlikë (B), »sëkë-

likaw (S), op dit oogenblik, in dezen zelfden tijd; »lagi" [ook: «'agi" en »gi*' (S)],

juist, nog, nog steeds, nog langer; »'oedë (B), 'oedaw (S) [ook: soedaw (S)] en

»'oedtm'\ reeds, gedaan, afgeloopen, gewoonlijk, (dikwijls versterkt met »lah"): »satë

(B), sataw (S)" [ook: »sërtë (B), sërtaw (S)
3
'], levens, tegelijk, zoodra.

Tot aanduiding van den toekomenden tijd der zegwoorden worden gebruikt:

»(ë)'ndaq", »ma'oe", willen; »nanti", wachten; »ka(n)", te om, te, tot; en »batan"

(het Jav. bakal).

Tot de aanwijzende bijwoorden van tijd kunnen voorts de volgende uitdrukkingen

worden gerekend

:

• doeloe"; eer, vroeger;

»sagr'ini"; heden, dezen dag;

»këma</ri°; gisteren;

t'isoq (B) ['iso'aq (S)] 'agrï' (of: »pagi 'a^ri") 's morgens;

«pëtang
3
agrï

3

; 's avonds;

• tëkalë (B) [tëkalaw (S)] 'itoe", te dien tijde, toen.

Over de bijwoorden en bijwoordelijke uitdrukkingen, welke met het voorvoegsel »së"

en door verdubbeling zijn gevormd, raadplege men hel ter zake aangeteekende sub »së
M
enz.

Voorzetsels.

In hel Midden Maleisen komen de navolgende voorzetsels voor:

l e
. het plaatsbepalend voorzetsel »di", dat vertaald kan worden door o in, te, op

of aan", als: »di giroeraah", in huis, te huis; »di la'ol", op zee; » bintang di langit",

de slerren aan het uitspansel; «di sëbëlah kanan", aan de rechterzijde.

Verbonden met de bijwoorden van plaats drukt het uit »het", »in" of »op",

die plaats zijn bijv.:

»di loe(w)'a</r", buiten;

*di dalam", binnen;

»di 'atas", op, boven op;

>di bawah", beneden, aan den voet vao.

Aangeleekend zij dat waar in het Maleisen »lol aanduiding van een plaatselijke

betrekking om de plaats te beteekenen, •waarop" of » waaraan" iets is of voorvalt"

het voorzetsel »padë (B), padaw (S)
,J

wordt gebruikt, in het Midden Maleisen het

voorzetsel »di" wordt gebezigd, bijv. tëkalë di(j)ë (/?), [tëkalaw di(j)'Sw (S)] sampaj

di padangan 'itoe, toen hij op de vlakte kwam.
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2e
. pade (B), padaw (S), beleekenende «aan", »voor", «jegens", »tot", »bij'\

»naar" bijv.: «padë (B) [padaw (S)] badannjë (B) [badan'ó (S)]", aan zijn lichaam;

padë (B) [padaw (S)] pihgrankoe", naar mijn gedachte enz.

In tijdsbepalingen wordt »padë (B), padaw (S)", ook gebruikt in de beteekenis

van »in" als: «padë (B) [padaw (S)] malam 'itoe", in dien nacht;

5 e
. het voorzetsel »(e)'nggr" (ook »di"; vgl. ad l e

), dat de beteekenis heeft van

•aan, voor, jegens, tot, bij" en meer in gebruik is als «padë (B), padaw (S)" bijv.:

«pakaj'an nje 'iloq di(j)e (B) [njaw 'ilo'aq di(j)Jaw (5)], ngëndjoqka(n) (B) [ngen-

djo
J
aqka(n) (5)], (ë)'nggi 'akoe [di 'akoe]", de fraaie kleeren gaf hij mij;

4e
. het voorzetsel •kë", naar; eene richting naar iets te kennen gevende bijv.:

• ketempat 'iloe", naar die plaats;

di(j)'e (B) [di(j)'aw (5)] pëgi kë Mannaq"; hij ging naar Manna.

Ook wordt »kë" gevoegd voor bijwoorden van plaats bijv.:

«kë'atas (kalas), [koe(w)*atas (S)]", naar boven;

•këbawah", naar beneden

;

• këdalam", naar binnen;

• këloe(wya^r", naar buiten.

Hoewel zelden bezigt men »kë" mede voor plaatsbenamingen achter het woord

«sampaj" bijv. »këbilë (B), [këbilaw (5)] kaba sampaj kësitoe, wanneer kwaamt ge

daar aan?

• mangkë (B) [mangkaw (S)] sampajlah djemë këdr>e(w)ë (B) [djëmaw këdoe(w)'aw

(5)] 'itoe këdoeson Boengtn lambon"; en zij beiden kwamen aan (of in) de doeson

Boengin tambon;

5e
. het voorvoegsel «kepadë (B), këpadaw (S)" overeenkomende met het Maleische

«kapada," dat echter zelden gebruikt wordt doch vervangen door »(e)'nggi" (ook »di")

of »kë", wanneer «kapada" gebezigd wordt respectievelijk tot aanduiding van eene

plaatselijke betrekking om eene richting of beweging naar of tot eenen persoon dan

wel naar eene plaats te beteekenen

;

6 e
. het voorzetsel «djaq" of »djaq di", [ook: (ë)'ndi (2?)], dat de beteekenis heeft

van «van. van uit, van af" bijv.:

»di(j)e (B) [di(j)'aw (5)] toegron djaq di groemahnjë (B) [groemah'ó (5)]", hij

daalde af van zijn huis;

di(j)*ë (B) [di(j)*aw (S)] datang djaq di doeson Toengkal"; hij kwam van

Toengkal

;

•djaq di bawah"; van beneden;

•djaq di loe(w)*a</r" ; van buiten.

De voorzetsels »uit", «wegens", «van wege" (in het Maleisch door 'dari"

weergegeven), worden in het Midden Maleisch uitgedrukt door »sëhab l»h (B) [sëbab

lt'ah (S)"] bijv.: sëbab U'h (B) [lt'ah (5)] penakot nje (B) [njaw (S)] [dari takoelnja

(Mal.)] wegens zijne vrees.

De Maleische uitdrukkingen «deri pada koe", van mij; »deri pada moe", van u;

deri padanja", van hem, haar enz. heeten in het Midden Maleisch: djaq di koe [of

TKRB. BAT. GEK. LUI. 15
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djaq di 'akoe]; (e)'ndi koe of [(ë)*ndi 'akoe]; (ë;nggi 'akoe of [(ë)'nggi koe]; djaq di

[(ë)'ndi; (ë)'nggi] ; kaban [koeti; enz.]; djaq di [(ë)'ndi; (ë)'nggi] një (B) [njaw (S)].

7 e
. het voorzelsel «ningkah (ook: »ningkan") gebezigd in vergelijkingen om ons

dan" achter den vergelijkenden trap uit te drukken bijv.

:

«koede (B) [koedaw (S)] 'itoe besaq ningkah koede (B) [koedaw (S)] 'ini"; dat

paard is grooter dan dit paard;

8e
. het oorzaak aanwijzend voorzetsel »lth (B), lt'ah (5)" (ook: »di") — het

dient ook zooals reeds gezegd is tot aanwijzing van het subject bij een passief

werkwoord — ; bijv.:

»di(j)ë (B) [di(j)'aw (S)] mati lth bisë (B) [lt'ah bisaw (5)] 'oela^r"; hij stierf

door het vergif van eene slang;

»basah h'h (B) [lt'ah (5)] (of: »di") 'oedjan"; nat worden door den regen;

»galë (B) [galaw (S)] batang kajoe 'itoe di raakan h'h (B) [lt'ah (S)] pëdang";

die boomen werden door het zwaard doorsneden.

Lth (B), [lt'ah (S)] beeft ook de beteekenis van »uit, wegens, van wege" bijv.

sangkan di(j)e (2?) [di(j)'aw (S)] (e)'ndtq (B) [(ë)'ndt'aq (S)] berani pëgi di sitoe h'h

(B) [lt'ah (iS)] penakot"; de reden, dat hij niet daarheen durft te gaan is van wege

zijne vrees;
"

9e
. het voorzetsel »ngan" (zelden »dëngan"), dat de beteekenis heeft:

a. van ons »met" bijv. »kë#rbaj 'itoe ngan 'anaq një (B) ['ö (S)]" ; die vrouw

met hare kinderen; »ngan" is dan vaak verbonden met »sërtë (B), sërtaw (5)" [of:

»satë (B) sataw (S)]" of: «bësame samë (B), bësamaw samaw (S)" [ook «sësame

samë (B) sësamaw samaw (S)] bijv.: »'akoe serie (B) [sërtaw (S)]" [of »bësamë samë

(B) [bësamaw bësamaw (S)] ngan gale (B) [galaw (S)] kantt'u koe" ; mijn persoon en

al mijn makkers

;

b. van »met" of »voor" in den zin van »door middel van", «met behulp van"

bijv. »di tëbosnjë (B) [njaw (S)] ngan sëbentoq (B) [sëbënto'aq (S)] tjintjtn"; vrij-

gekocht voor een ring;

»#roesë (B) [groesaw (5)] 'itoe di likam ngan koedjornjë (B) [koedjornjaw (S)]",

dat hert is gestoken met zijne lans;

c. van «naar" of »in" als: »ngan sëpalotnjë (B) [sëpatotnjaw (S)]", naar behooren

;

»ngan sëbënagrnjë (B) [ngan sëbëna^r'ó (S)]", in waarheid;

10e het voorzetsel »kër(ë)në (B), kër(ë)naw (5)" in de beteekenis van ons »om, wegens,

ter zake van" bijv. »kër(ë)në (B) [kër(ë)naw (5)] malasnjë (B) [njaw (5)]", om zijne luiheid;

ll e
. het voorzetsel »dami", de beteekenis hebbende van »bij" bij aanroeping van

goden bijv. »dami 'allah ta'alë (B) [ta'alaw (5)], bij God.

Voegwoorden en modale woorden.

Tot de voegwoorden moeten worden gerekend:

l e
. »ngan" ons »en" mei dit onderscheid echter, dat het voegwoord »ngan"

wordt herhaald bij de opnoeming van verschillende zaken achter elkander, doch
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weggelaten bij de opnoeming van twee voorwerpen, welke als het ware bij elkander

behooren (') bijv. »(ë)mas, dan piraq dan koem'ngan", goud, zilver en geel koper;

»si(j)'ang malam", dag en nacht; «na'iq (B) [naVaq (S)] toe#ron", dalen en stijgen;

2e
. «'ataw" ons »o(" waar het eene tegenstelling of een onderscheid aanduidt

lusschen twee voorwerpen of accidenten, bijv. »besaq 'ataw këtjtq (B) [ketjt'aq (5)],

groot of klein.

Evenals »ngan" wordt het niet gebruikt bij de opnoeming van gelijksoortige

zaken, evenmin tusschen twee getallen, tenzij men daarop den nadruk wenscht te

doen vallen bijv. •(e)'ndiq tahoe di(j)e (B) [(é)'ndt'aq la'oe di(j)*aw (S)] pegi datang

kër(ë)ne (B) [ker(e)naw (5)] 'oedjan dëgras"; van wege den hevigen regen kon hij

niet gaan of komen;

»doe(w)e tige (2?) [doe(w)
,aw tigaw (S) *o#rang", twee of drie personen;

»'ataw
J
ini 'ataw *iloe", of dit of dat;

3e
. »tapi"; hanje (B), hanjaw (S)"; »mëla*tnka(n)" beantwoorden respectievelijk

aan ons: »maar, doch (Hoogduitsch »aber"), «slechts, alleen (Hoogduitsch »nur"),

»maar, integendeel" (Hoogduitsch «sondern").

Het laatste woord is eigenlijk het Transitief werkwoord «uitzonderen, buiten-

stellen" ; voorbeelden

:

»di(j)e (B) [di(j)'aw (&)] (ë)'ndaq datang tapi di larang h'h (B) [lt'ah (S)], bapaq

nje (B) ['6 (S)]', hij wilde wel komen maar werd het hem verboden door zijn vader;

• doeson laman datang hanjë (B) [hanjaw (S)] cli(j)*e (ë)'ndtq (B) [di(j)'aw

(ë)'ndt'aq (S)] datang"; de doesongenoolen kwamen maar hij niet (behalve bij);

»(e)*ndiq tahoe gawaq galë gale (ë)'rlë nje 'adë didalam groemah 'itoe mela'tnka^)

di tinggalkannjë gëgalenjë ngan yroemah 'itoe (B), [(ë)'ndfaq ta'oe (më)'mbawaw

sëgalaw (ë)
J
rtaw njaw 'adaw di dalam groemah "itoe mëla

,
tnka(n) di tinggalkannjaw

gëgalaw'ö ngan «jroemah
J
itoe (5)]"; hij kon de schatten, die in dat huis zijn, niet

medenemen maar moest alles met het huis achterlaten.

Dat de tegenstelling wel eens niet door een afzonderlijk woord wordt uitgedrukt

leert ons het volgende voorbeeld:

.di(j)*ë (B) [di(j)'aw (S)] ma'oe na'tq (B), [naVSq (S)] këloe(w)%r (ë)'ndtq tahoe

(B) [(ë)'ndi'aq ta'oe (5)]"; hij wilde er uitklimmen, (maar) kon niet;

4e
. »mangkë (B), mangkaw (5)" dat zoowel aan het begin, als in het midden

van een volzin gebezigd wordt om den overgang van het voorzindeel tot het nazindeel

te vormen ; in het eerste geval is het meestal onvertaalbaar, een enkele keer

kan het worden weergegeven door »nu" of »en"; in het laatste geval kan het

gewoonlijk worden vertaald door »en"
(

2
).

In de plaats van »niangkë (/?), mangkaw (5)" wordt in het midden van een*

volzin vaak »njëlah (B), njawlah (5)" gebezigd, een enkele maal in het (S) ook

»manaw";

(') Vgl. Klinkert's «spraakleer van hel Maleisen".

(*) In liet midden van een volzin schrijft men ook wel «mangkënjë (B), mangkawnjaw (S)".
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5e
. «terabaj tëmbaj" en «bëmoele (B), bëmoelaw (5)" aan het begin van een

verhaal bloot als aanhef;

6 e
. »kër(ë)ne (B), kër(ë)naw (S)" de beteekenis hebbende van »wanl, omdat"

bijv. «salah koe mintaq damponi kër(ë)në (B) [kër(ëjnaw (5)] 'akoe (ë)'ndtq (B)

[ë)*ndi'Sq (<S)] kënal, di hal itoe"; vergeef mij mijn misslag want ik weet het niet;

7 e
. »sebab" overeenkomende en meer in gebruik dan hel vorig voegwoord;

8e
. »masë (B), masaw (S)", dat de beteekenis heeft van ihoe zou het, het mocht

wat", een enkele keer ook van «immers niet" bijv.:

• masë (B) [masaw (S)] 'itoe ka(n) tjoekop"; hoe zou dat genoeg zijn;

»masë (B) [masaw (S)] si 'anoe sadje (B) [sadjaw (S)] ka(n) noendjoq'i (B)

[noendjo'aq'i (5)] djahatnjë (B) [dja'èt'ó (5)]; »si anoe" zal immers niet alleen van

zijne kwade eigenschappen doen blijken;

9e
. «sëpaje (B), sëpajaw (S)", in den zin van »opdat";

10e
. »lagi", dat de beteekenis heeft van »ook, nog, bovendien, en zelfs, en wel"

en »lagi poele (B) [poelaw (S)]" ; bovendien, en ook;

ll e
. «djoegë (B), djoegaw (5)" in de beteekenis van «slechts, alleen maar, nog,

ook of zelfs".

Wijders worden nog de volgende uitdrukkingen als voegwoorden gebezigd:

»('ë)
J
ntah (e)'nlah", of of, hetzij of (in zinnen van twijfel);

»(ë)
J
mpoq .... (ëympoq (B), [(ë/mpo'aq .... (ëVmpo'aq (S)]", hetzij .... hetzij;

»'ataw *alaw", of.... of; bijv. »(ë)*ntah di(j)ë (B) [di(j)*aw (S)], di #roemab

(ë)'nlah di(j)'ë {B) [di(j)'aw (S)] pëgi 'akoe (ë)*ndtq tahoe (B) (ë)'ndi
J

aq ta'oe (S)]";

of hij te huis is, of uitgegaan dat weel ik niet;

»(ë)mpoq 'oeme da#rat (ë)'mpoq 'oemë sawah (B) [(ë)
J

mpo'aq 'oemaw dajrat

(ë)'mpo'aq 'oemaw sawah (S)]"; hetzij droge, hetzij natte rijstvelden.

Tusschenwerpsels.

De tusschenwerpsels zijn weinig in getal. Hiervan zijn de voornaamsten: »aj",

ach, helaas; »'adoh", ach; »haj", he; »pajoe; tila (S)" of »mare (B) maraw (5)",

komaan, welaan, kom.

Ten slotte wenschen wij nog de aandacht te vestigen op de volgende eigenaardige

afwijkingen, afleidingen, samenstellingen en wat dies meer zij ; als

:

»përsalahan"; van »salah";

«bënjënjalë (B) [bënjënjalaw (S)]" van «njalë (B) [njalaw (5)] ;

«•'ingkoq belingkoq (B) ['ingko'aq bëlingko'&q (S)] ;

«goelang galiq;"

«goelang galmg;"

«gëroelang gëraltq;"

«përtandang" van »tandang";
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•pemakanan" van »makan";

«bësesoekë'an {B), [besesoekaw'an (5)]" van «soekë (B), [soekaw (5)]";

»sëbedandanan" van ?

«sëgëgalë (B), [sëgëgalaw (S)]" van »galë (B), [galaw (5)]";

«penëpaq'an 'agas [ook: pënëpoq (B) [pënepo'aq (S)] 'agas]", schouderblad; van

• tëpaq" en »tëpoq (/?), [tëpo'Sq (5)];

•mërënggot" (als bijwoord); van «rënggot" en dezelfde beteekenis hebbende;

«melandap" van »landap" (als boven) enz.

Litteratuur.

Reeds in de inleiding van onze «Bijdrage tot de Letterkunde van den Sërawajer

en Bësëmaher in de afdeeling Manna en Pasëmah Oeloe Manna"
( ) deelden wij mede

dat Bësëmaher noch Sërawajer kan bogen op eene Litteratuur van waarde.

Ze bestaat, wat de proza betreft uit »goeritan's (B), tjëritaw's (S)" en »'andaj

'andaj's'*, en bepaalt de poëzie zich uitsluitend tot »rëdjong's" — minneliederen —

.

Die prozastukken zijn. voor zoover schrijver dezes bekend, niet beschreven; de

medegedeelde werden dan ook uit den mond van het volk opgeteekend.

Zoowel de poëzie als de prozastukken — vooral de Besëmahschc — zijn van

weinig liltérarische waarde, aangezien ze voor het grootste gedeelte woorden bevatten,

welke thans zelfs voor de ouden van dagen onverstaanbaar zijn, bovendien de zinbouw

veel te wenschen overlaat.

Op historische waarde kunnen de prozastukken ook al geen aanspraak maken.

Verder zou men wellicht nog tot de Litteratuur producten (proza) kunnen

rekenen de »Sawi bardoendon's", »doeq'öY', »'adji'anV\ »'ilmoe's", »djampiV, nl.

formulieren tot aanroeping der geesten die, opgedreund bij offermalen (doeq'ö), bij

huwelijksfeesten (sawi bardoendon), bij sterfgevallen ('adji'an), dan wel gepreveld bij

ziekten (djampi) enz., een mixlum composilum zijn van Maleische, Arabische en in

de spreektaal meest onbekende en onverstaanbare woorden.

Deze o. i. voor de kennis der taal van nul en geener waarde zijnde prozastukken
(

2
)

zijn evenals de meeste «redjongV op bamboe gegrift en wat niet te verwonderen is,

zoo slordig en foutief mogelijk geschreven.

Het bovenstaande in aanmerking genomen behoeft het wel geen betoog dat het

voor ons uiterst moeilijk was van het dialectisch Maleisch eene wetenschappelijke

studie te maken voor zoover althans van een dergelijke studie op linguïstisch gebied

door een leek sprake kan zijn.

Wij achten het dan ook niet overbodig nogmaals hierop te wijzen, dat wat geleverd is

enkel en alleen beschouwd moet worden als een proeve, waarvan de bedoeling is anderen

den weg lot de kennis van het «Midden Maleisch" eenigszins te vergemakkelijken.

(') Vide .Tijdschrift van de Indische Taal-, Land- en Volkenkunde", deel XXXVll 1893.

(

2

) Op die producten vvenscht schrijver dezes teruglekomen bij een »ethuographische beschrijving

van de Residentie Bengkoelen".
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A. 'ANDAJ-'ANDAJ (B; S).

I. 'And aj-'a ndaj panton mambang-sëgëtë (B).

Panton mambang-sëgëtë bëdjangkar dalam sërëgë bëbatang dalam dënijë bëdahan

di këmbang nadar bëranU'ng këmbang noedjë mëmoenljaq dalam kajangan sangkan

mëmoentjaq dalam kajangan di sanë mesigit pandjang doewë poeloh, toedjoh poentjaq

sëlawi djëmpoq, sëriboe singkap katopnjë, bilang pangkal bëtoenggoe pënditë bilang

panggong bëtoenggoe rëbijah di sanë pepandm banjaq bëtoenggoe rëbijah 'ali minng

sëkali miring këdënijë sëkali minng kë sërëgë 'ndjënangi di 'alam boembang
J

itoe

poehon kajangan tinggi.

Panton mëngahh kajoe mindanan bëdahan ganjë doewe dahan, dahan mantaj

kësërëgë sadaban tjondong këdënijë ditili mantaj kësërëgë katon tëlatang dalam sërëgë

katon sën'p di mëgërtp katon Mëkah di Medina katon 'adji di bëlakang barat remëgom

di 'alam këlam timbol tënggëlam sindang boemi teban's koetë panggor besi roekoe-

roekoe batoe koembang rami sëkali rëmboh djadi tinggi sëkali 'atas 'angm tëgëndtng

koete gërtq papan tibë di 'olaq bëndoerijang di lembaq goenong mamboe raksë 'oedjong

tandjong sërëgë toedjoh.

Di pitar 'ale bëlakang koetiti mantaj këdënijë mendësa di 'alam boembang sëroerot

sëroendor 'oegon sërint sëliptt pantaj rami nëngëri limpit pantaj bilang lëbaq bëtoenggoe

talang bilang tëloq bëtoenggoe doeson lobang moevvarë pangkoe gëdong toedjoh gëdong

di 'oelaq kambang tjetjani rëtë lawan bande tjëntjam h'h rëmas lawan pitis.

Mëndësit binti 'Ali koeiu'ng mënggoenggong tanah tigë bingkah sSbingkah 'oemban

ka Bëngkoeloe sëbingkah 'oemban ka Pëh'mbang 'ntare PëU'mbang dëngan Djambi

tapaq beteri sandang didoq djënang-djënang tëloq Pëhmbang,

Sëbingkah 'oemban di tandjong përëda tampaq nëgëri di sanë 'itoe tanah doeloe

djadi sërëmpaq djadi dëngan Pëh'mbang toenggal sëboetan dëngan Bëngkoeloe djëngoq

natar tanahnjë tanah (më)nandjaq (më)nandjongan tëlandjaq dalam lajaran tëtandjong

dalam sëgarë tanah di 'angkat radjë litah pintjiran tanah Madjëpahtt, wans nijan

mangkal goeritan lagi pënangan Ratoe doeloe sëdang roenda dalam negëri 'm pat

larangan di r/retjaqnjë mënoetoh ranttng pëlinggtran sërame dindaq berage da lang



234 LITTERATUUR PRODUCTEN.

kësajaq sajë di boemi datang penggoesar 'oeli sëmbüan pëmëndon diwë toedjoh njëlah

Katoe pandaq 'oemor njëlah Ratoe bëgintan Ratoe kioi dijë mëngadaq Ratoe 'agong

satoe dijë mënating name loerah tëtap boemi tërantam 'anaq boewah nëngarka(n)

katë 'ndjqdë larang sangi dja'ohka(n) 'ndiqdë toembang sangi pëtitë larang djadi

simbang mëndjadi sangi di 'araq sangi roedjong, sangi roedjong 'anaq boedjang sangi

koe'araq 'anaq gadis, saté Ratoe mënattng dame boedjang sidjon soedah lakoe gadts

'idjon sidjon tërdjënoq toembang Ratoe 'agong pandjang sataq boekë seratos malimang

koepang pëtanggohan njëlah Ratoe bedoelor soenting doewe sograng dijë loeoron

loemboh djanlan.

II. 'Andaj-'andaj Koeboe lajaran (B).

Mangke doewe sekalawajan 'itam mams dame kalawajnjë 'antang dalam bëroegë,

dalam bëroegë kambang wajang 'atap genting perabong timah pëndjoenng gangse di

tërawang, pentjantjang poedtng dilartq biraj sëlakë 'anjam katt'1, tindjaw karang

sëlakaw, midar dindtng katje, selandjoran 'antang dalam bëroegë gadts lom bësaq *ige

sëboelan soedë bëdabong sëlahon mandjangka(n) </roerabaq sëdang ringkth pandaj

mënjoengktt badjoe nërawang sampang tënon doedot djingge wirë tapaq këlawajan

Koeboe lajaran, Koeboe lajaran kërëne dijë lagi këljt'q lagi makan timpaw 'itoe lagi

'nggirtng kaki, lagi panaw rinltq 'oedjan reraëmbtq 'oentjtr di kiri rëmimbong 'oentjir

di kanan njëlah ratoe mati rami sëmboelong dalam bëroegë, njëlah dijë bëroepoq

bëmantjë soorang njëlah mërtlang loewan bëroegë 'adë nijan lawangan doewë poenjë

dame Radm pansang dengan Radin dalam mantaw loewan bëroegë 'admg malang

ka'ttam raants 'ndaq moenggah dalam bëroegë, moenggahlah kakaq ka bëroegë njëlah

bëkatë Radm pansang dëngan Radm dalam 'admg malang ka'itam mams kër(ë)në

Koeboe lajaran 'ndaq kite boewang sëbab dijë diboewaug pintaqka(n) djahat koendoe

'ali goege batan pënggoegë 'oorang 'iloq batan përonda oorang 'agong bëkatë 'itam

mams kakaq kamoe Radm pangsang kërnë 'admg 'ndiqdë ka(n) diboewang sëbab

koempot sambong ratoe di boemi batan tëras batan djoendjongan mëgintan natmg

dame mëngoekohi dalam nëgëri karang disintong Radin pangsang kërnë 'admg

boewang djoegë diboewang di rtmbë ning di 'oendë Ith boedaq pindoekawan manë

toenggangan dijë tëboewang noenggangi djong gangsë 'oedang pantasnjë boekan 'alang 2

pantas ditëdong mërampawan ka di'ibos tëlantjor tinggi 'mbaq koembang poetos tali

'itoe mangkë nëngah këlajaran dipandang djong 'oorang tëpasang ka't'n lajarnjë lajar

pëngëndjoq ngan pënganibiq lajar bërtikam jalah 'angtn tigë pinggang tebëngkong

mëntjabot tandoq oroesë bëtijop 'angtn tëngah sëgare mënëpoq dindtng djong bëgëraq

loewan 'alth tëmpoewan tëlataq padoe 'mpat bëgëraq galangan tinggi ngoewaq galangan

'ndap djong bëpoetar bëkëliltng këmëlipat ka'm lajarnjë nari nari 'atap seordang

'oele 'oele menoendjoq langit koebit koebit kemëletiran pandji 'alam remibang sadjë

di djaoh 'intang melintang lah damping sajë nengoh rëdjong tëmantjar di koewali

satang 'mbon kemoedi 'angtn djoeroe tinggi bëroewang toenggal, toenggal dagoq

pënanggalan loengganan djt'n ngan semabaw njëlah dijë nëgah tëngah lajaran 'oembaq
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besaq metjah di tengah 'oembaq këtjiq metjah di tepi 'oeuibaq Kerintji menoentoti

(më)netaq gelombang doewe belas djong ngantjam ke poelaw Redajan, boekannjë

Redajan badjoe ka'in redajan diwë ngan diwatë liwat sadjoendjong dilaloeka(n) djong

mengantjam la'ot ringit sangkan bëdjoeloq la'ot ringit 'oembaq 'oelaq këmerëdawan

'oembaq 'oelë mëroendonan 'oekan tiding bëlah 'ini tiding baliq sanë bëlah 'itoe

bandjaran 'oembaq bëlab 'ini bandjaran angin mënëntang baliq sanë kerëringngiq

rëdjong sawab 'ampong këdjampong Toelang-bawang mërëna rena Pinangkabaw

rëdjong 'andaq rëdjong 'andong rëdjong këloebaq boetol lëmbaq dëlapan boewah doeson

toengkam koetë madjëpahit tindjaw tindjawan Pagoer-roejong loq pantjor Këta'on

nimpongi 'oeloe Rëdjang sawah djong ngantjam ka rimbe ning gi dja'oh di djalanka(n)

di renggot di djalanka(n) sënanding sampaj nijan 'antang Koeboe lajaran di o/rimbë

ning pondoq poewagr tige batang dijë lagi sëdang tidoq bëdëtas ranting 'oemban mane

karang toetor ranting 'oeinban njëlah ding Koeboe lajaran bangonlah ding digri tidor

'apë ditoendë tidoq lagi gi soerongan dëngan disini dijë lab bangon dari tidoq di kinaq

sapë di rilang tjëtjaq bengkarong 'ndiqde bëdijë mandam 'oeinat mandësijë kërnedijë

lagi këtjiq mënangis mërijang rijang nangis rijang merandji panas poewas beroepoq

ngan bëpiktr doh'ijoe badankoe 'ini lah këndaq pemënlinjë datanglab kendaq soekat

koenijan segalë 'asë 'ndaq di tanggong njëlah dijë toeoron kë pantaj boengin njëlah

mënëntang tëngah lajaran 'adë nijan djong toedjoh djong toedjoh sëlondan tondan,

djong tadjah sëtali tali 'asingkoe bidoeq 'asiüg wangkang 'asing përahoe bëlah lepang

soeroq 'ambal 'ambalan kërik/q 'andoe bepandoe 'mbataq sëndjatë bawaq bawaq'an

balaw bangkë këgris koedjor memboeloh bilah 'mbataq sënapang 'anaq rijas 'mbataq

mertjam djarang djarangan sajë lamë sajë damping laloe kësenanding sampaj nijan

djong bëkapaq di Poelaw Pandjang dijë bëtëdoh oradoe gradoe sapë 'ndiq ta'oe Koeboe

lajaran koendoe gëga sëmatë mate 'inawan diwë kajangan tinggi diwë sëmbilan

gambar sakti diwë toedjoh 'ilang boengsoenjë koendoe 'inawan kajangan tinggi patjaq

bësaliq ngalah roepë mënëntang di Poelaw Pandjang mëndjadi poedjot këling, poedjot

këling bandan keriting bëdjalan loendjang grajë dami dipandangi djong toedjoh

tahoeka(n) djong pengiran tjili koetë 'Atjih 'ndaq membator di tandjong Peorëda tapaq

doeson Koeboe lajaran pengiran tjili 'ading bedrading 'oelat la'ot nakan bënakan

boedjang lawangan tjoetjong bëtjoetjong 'angkatan di koetë 'Atjih këtjiq bësaq mintar

galë njëlah bëtëmoe ngan Koeboe lajaran dijë mëndjadi poedjot këling mangkë dijë

bëtanjë këpadë Pengiran Tjili, pondi manë moelë kisah, badah dimanë ka(n) di 'antjam,

karang di sintong Pangiran Tjili dapat këbar ngan begrele këbar tandjong pegrëda

matjaw sikoq matjan diboenoh 'intan so^rang 'intan di boewang 'apë kënggar

mëmbatornjë karang di sintong Koeboe lajaran bëna^r bitjarc panggong itoe soenggoh

sëgalë katë 'itoe tandanglah kamoe këlajaran batorlah di Tandjong Peo,rëda dijelah

tandang këlajaran tinggal panggong 'itoe ngoelang kcrimbcmng njëlah dijë beroepoq

bëmantjë soo/rang doh'ijë badan poelonan 'apë sëbab rijang mërandja panas 'ati 'ajaw

darah këmoentjang ribangka(n) loerah lom 'nggaorinjë ribangka(n) gadis lom nginaknjr

beroepoq mantjë soorang sampaj lajang sëkërëtos tapaq këgawë 'anaq wadon lajang

'ndap baliq tinggi loq lajang nanti katë dijë lajang nanli kale nijan, lajang laloe di
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siwë'i 'ndilah lajang sëkërëtas lamon lajang toempaq di badan koeboe lajaran njëlah

ini sape 'ndiq tahoe lajang sëkcrëtas tam'ng padë kate lajang menarap baroe kini

tjangkt'ng lawan tangan kanan lajang di babar di batjenja lingoq seboeni base rëdjong

lingom seboeni base djawë kak beseroe base dalam lingoq lingom base mëndoerë

ngabisi base di mantaram soerat soerat 'itam mams raw kepade koeboe lajaran

pantji këlawi teringot ngan moanaj kaloe 'ndtq ta'oe 'nggi beorëtë kaloe 'ndtq tahoe

di kebar dalam negeri sampon kawon loentjoq sëgalé goedong nijoyr laman mëndjadi

padang titiran rap mëndëroe pipt't 'oeban tedong besarang di loelonan ketawan boedjang

këlawan gadis njëlah soesah dijë poenja hati ditoentotinjë njëlah dijë tandang

këlajaran mapaq përang di koetë 'Atjih sampaj kalah koete "Atjt'h këlawajnjë 'itoe di

soerohnjë baliq beoralth dijë nawan 'oorang poële dijë ngoelang dalam negëri dalam

nëgëri 'adji sëmbajang koelagrawnjë 'igamë kentjang di tëgaqka(n).

III. 'Andaj-'andaj Pandji Rëmalon (B).

Di lombang niroe badahnjë dijë 'antang di balaj pandjang beroepoq ngan bëmantjë

bëpiktor di dalam hali 'ndaq mënoenang bëtëri 'arap bintang gadtng njëlah bekatë

Pandji Rëmalon 'oemaq kamoe toewan pënatë saje 'ndaq tandang këlajaran karang dï

sintong toewan penale djanganlah tandang këlajaran 'aning tjerite badankoe 'ini bësaq

bësaqi koedaj njawe soeka^r djëme tandang këlajaran këljtq koendoe madam di rantaw

bësaq koendoe tanggongan karang di sintong Pandji Rëmalon kamoe 'ndaq nëngë

kënljëannjë boemi tërban kakoe 'ndonka(n) langüi tërbarka(n) 'akoe sanggaq ngoela

një nijan tjarë 'anaq lanang, sëgale 'asë 'ndaq di tanggong lah 'oekor pëminte datang

tandang lajaran 'ndi'qka(n) 'oerong di tëgah 'oere tëlëgah di tamban 'oerë tëtamban

soedah toendjal toendjalan di përambaq 'angkatnje silë di kiri 'angkat bësmi laloe

ltnggar pisar toemït gandjoer bëdjalan dijë mandjing këparoe dalam tili'q këpëntas

hëlah pëm'ng laloe këpëntas pëmidangan singkap këlamboe rintji këUng dëgor mëm-

boekaq pet i ka ras banlan pel i besoerom giwang 'abang ngamboelan koedi ka't'n ka'tn

keiïng sëlambaor di babar lom di pakaj mënjoerom balabas pandaq menjoerom tjëlane

'adjon belang tëgaq'an tëlok'i koem'ng pëndoq 'andam sarong 'abang dasar kemboedje

bënang masaq përagi maiu's njëranjap pakan sëriboe sijap sijap mënistr pinggtr koenang

koenang bintang sekëbon betoempal bepaloh 'alam bëkah'q bënang banjoe mas, tjingan

doedot di kiri sambot kanan katon këlëndon, di belakang kanljah gëloembang doewë

belas, 'oelaq gemoelang padoe limar toedjoh panggong goenong bërangkat 'oelang 'ali

lëngkënaj rëbah loebat sëlëmbat tali datoe tali datoe sëngkar bëlimbing sirat bëloedoe

tëmoe lambong galaqlah poetos ningkan lëoraq siste goendjaj di kiri loq lang ramboe

tjëndinjë njëngkëlap doehong tatah radjap tatah di 'oedjong ngalth djëngking latah

di pangkal naga sirat 'apt't poeling singë mënoelë 'oelang 'ali përoewang djadi poetjoq

di rakam ngan pëmboetol gandji di rakam ngan përoewam tëlajaq tëlajoug moenoh

toe'andjoe dëmam samalam sa'it bëlidang lah ngasilab lëlampaw bise doehong 'mbaq

'itoe merigtngka(n) bësi karang kidjang ngoetjoq'an bësi tandjong ladan loq rami

pëndoq dipënggang pëndok rëmas sëlawi soerom war soensang boengë de^rijan pëndap
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kara këmbang nanas palaqnje 'oedtng boe'oektran mënjoerom badjoe 'oendan 'oest'n

badjoe teroewe pandaq tangan tada pëloh bëloedoe 'Atjih 'anam belas kantjing di kiri

kantjtng di lakoq digoendaqka(n) kantjtng di tëngan tadoe lage linie lime penahan

tikam nan loedjoh pemoentat bedtl rëmas gëraham doeloe djadi rëmas lime lom

be'oendaq 'ambi'q sëpoekat kasa rëmbot bënang boekan sëtërë boekan rëmas dilariq

ditariltq boekan tënonan 'ograng 'oeloe legawtn gawang'alas 'angtn Ijoetjong mëngkëdom

radjë njawe bintang kistran bidëdari tigë beradmg 'ijë toewë toewan batannjë lëngah

njambankannjë një boengsoe nëmonnjë sari sari sëlambao/r bënang sëboelan sëmalë

sengkar sëlikor tahon mangkë 'oedë bnekan bëtënon lilambatan sëgalë rintt'q 'ndaq di

tiroe sëgalë rantaq 'ndaq di tamang koe liroe rinttq boerong loepat koelambang rantaq

ragi boengë, mangkë dijë madoe lebit sëgalë tandjaq di tiroenjë di tëbit bedindtng

tjarë dagang tanggoq rëmpan tjare di Dëmaq katjang sëtaroq di Mandoerë soenggoh

sëtaroq gi belrwaj kalong sëdikit di poepotka(n), poepot 'ndtqde 'oerongan kantja

tëbëtan lëkam tigë soedë besibë bardandan bedetas pintoe doewaorë di kiri lawang

bëdjëndila di kanan lawang singkap katop njoeraq'i rinde sinding lang dibawah tangkil

baraw di bawah 'awang-bintare bedëgor di garang pandaq dëgaq dëgor di garang

pandjang rëmibang di toendan mah'ng mandjingka(n) garang limboq 'anjar dasaor

nibong soedë di soendop, soendop kawat koeningan tjoewt't dilëkan pakoe lintang

ngandjaq di tjengkam pakoe pajong tënggang di samap djalë rëmas soedë di sampang

di gëloegë 'ntjelingktng djëridji mants nëkanka(n) tanggë terras 'oelin terras gëmoeh'n

tëoras tëmbësoe kajoe djati di larah di oeh'n oclin dilarah sagi delapan di 'oeh'n sagi

'anam belas kërtaq këgëntmg rëtaq oekan likan patah boekan një rëtaq lth tatahan

sangkannjë gënling h'h poelasan di toeron paroe laman mëniti 'oebtn di petoebtn

mënili batoe di perapat batoe ketjiq madjang di padoe djalan perijop mënjabong pajo,

këmëlëpat nariq 'oentaj lijoq 'mpat linggang delapan këndjor sëroepë djambar tali

'oentaj 'mpat dipëgoeroe sampaj sëpoeloh di soedeka(n) 'idjaq soetan kibang këranggë

tiduig pesistr këndjon melajoe 'atas 'angin soloq sigap djawë di bantan lëmbol mëniroe

wadon tjinë tjoewaj di boenttng bëlambangan.

IV. 'Andaj andaj Radtn Kasi'an (B).

Di tandjong Ringt't tapaq 'anaq Ratoe 'Agong pënakan Mangkoe Boemi mo'anaj

dajang Karangraj goetike hari pëtang, pëtang këmaraw sindjê 'oeron besoerom mige

potth 'angkat bëpangkat mige koemng panggong migë 'idjaw ribot tëmalon seni dijë

loegron midang paroe laman soerob pindoekawan bat'q poekol bëndi larangan panggtl

dalam roerong ketjiq tjemëdtq toewë moede ngadjong moenggah balaj pandjang Ratoe

mëngëndaqka(n) pagi 'inilah gawi remban mane ka(n) dapat sërëmpaq tjarang bitë

ninah sape 'ndtq tahoe pindoekawan tamng padë katë tëdengar moeni bilangan loq

'ndt'qdë serantë lagi bindjatnjë bëndi larangan 'oende mandjmg paroe laman masoq

loerong këloewagr kampong masoq selikoe pagar gading doewë kali 'mbëlah karang

masoq loerong paq tinttng paq leradjoe paq 'apong paq rëgajan loerong përantjis paq

toegts loerong pëtimbon boewah kajoe këmoening tigë sëgoendoq këmbaloe tigë sëlan-
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djaraii djoendjongan boengë lentt'q koening sërtë ngoenggang da'on 'anipajan tandan

lom boearë masoq loerong djabë loerong djabaqka(n), loerong djeragan djoeroe bast1

Da'ing bëgroemah tengah padang 'anaq Tjinë b<V/roemah kampong këmëndor bëgédong

tinggi Bëlanda soeraw gëda rap koelikë 'agri pagi itoe pagian pandaq 'toe lab liwat

pagian pandjang lom bolih 'agri bedjoeloq kindang 'agri lah U'nggi sëdang tëgaq

tenggalang, Tjinë sëdang kawoelan bidoedari kaq mëndëkoe tijong tanab tibë di 'oelaq

loewang dalam rami 'Adam di nëgëri sëgalë ma'tn ma'tn tërboekaq bërënlaq bandan

boewajangan lingiq këlintang Djawë dipaloe gambang dëlapan rijaw këloemong doewë

belas 'anaq 'mbërts 'anaq Këpilan 'anaq Mëlajoe lamptl mëntjaq 'anaq dagang tam pil

bëkëdaj tëbëntang papan pandjang wadon Tjinë mënggëros ka'in sërdadoe ngintang

sënapang Bëlanda midang përoe laman bëmoeni 'oentjing gëdong tinggi timbali 'oenljing

gëdong 'ndap bëdoq bëmoeni pasar libar sëtjëngong bendi di paloe la'in di sambong

ngan soewarë gigir gëning dalam nëgëri doewë tjingong bëndi di paloe lom di sambong

ngan soewarë soewarë njaring 'agong 'araw soewarë lanlas mënggilongan pëntjiran

soewarë Nëbi Da'oed kabih kabih di loerong 'agong sapë lah tahoe rëli katë sapë lah

pandaj ma'orikë ngadjong loegron këparoe laman 'ndaq bëdjantan wadon toegron sapë

'ndiq moenggah balaj pandjang 'anaq wadon toemot këbantan 'anaq boedjang 'ndjadi

përkan, lijang groemah ka(n) di tjabot dasagr koening di lantjarka(n) bëgroemah

pangkat di lajaran bëgroemah panggong dalam sëgarë taning padë katë tëdëngagr di

bilangan gigir gëning dalam nëgëri begëntë dipaloe tanah bëgëntar di'oedjong tandjong

bibiq sëmoeni gadjah sikogr gëntë moeni gempë sëpagi tëgoe sëloerong doewë

roerong toegron kësë toegron doewë loegron sëpoeloh Urne belas kadi sëmot 'anaj'anaj

moenggah kë balaj pandjang pënoh 'mpaq pënoh sërimpaq pënoh sërimping kiri kanan

'iloq Ijandangan Ratoe 'Agoeng bëlom docdoq tëbëntang kasa kasor 'agong tëbëntang

lampiq 'oelong Baulan kësi bermas 'mpat pëndjoeroe toenggoe tjëngkong djaboe djaboe

rijal 'ipangan di tëpi nganggoe kalëmidar tëngah nganggoe boelam boelam tëkëmbang

pajong 'intan lanlor pajong lëmbot gagang pajong sëloemar bëpëradë pajong serindit

gimba doewë doedoq sëlëpaq silë noempang doedoq tjarë dagang lëkap silë telantjar

talam-baliq bësoeson gantal 'agong tjapaq tabor sinh lah 'ndjadi tjintjam lih roekoq

lawan 'mbakoe 'idjang pënggilang dabong 'mbakoe 'abang pëmakanan, bëtoetor Ratoe

'Agong kabih kabih sëgalë kamoc banjaq soembaj 'mj)at mërgë 'nam sograng 'ndiqdë

di sakan sëkabih walar sëgalë kitjiq bësaq loempaq tjare galë lih 'idop Radin Kasi'an

këndaq diq bëlarang dijë 'ndaq mantjang gëlanggang rami 'apë lëloedjoe 'ape

'udiqdë karang di sintong djëmë banjaq mantjang gëlanggang di pëgika(n) njëlah dijë

ka(ii) ngoempol djoewarë sikat Djawë 'ambori soerat tikat damping lëpas koenkonan

toenggal djoewarë lam-semëlam 'andon djoewarë bëkambangan sidëng lawangan

tëpëroendaq sidang djoewarë tëpëtoenggal 'andon djoewarë rërijëan rërëje 'anom rije

temilir tandjong karang rije djekë di baraw-baraw, rije soeloq soeban gëndang rije

tjëlëq dalam Bëlidë rije pandaq di Lëmatang. Datang djoewarë Roeradinau, Radin

gandaq di soeraw pandaq Radin gandaj di soeraw pandjang Radin sëreq sërijang

nanti Radin Tinting pating boemi 'anaq Ratoe Rëmbon sipi 'itoc pangkat djoewarë

raradinan manë djoewarë dalam sigigë Malim Koemat Malim Mohammad malim
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panton boedjang hendoeman Radm tëroewë tërawala Radm tjerëlang mams male

Malmi 'ambaran toedjoh bërading manë djoewarë dalam sërëgë boedjang boeli bëlantan

sakti përnage djinggë sërijat \Ali djoendjongan këgëlang wani lapaq lawangan batoe

Koembang 'andon galë kë tandjong Ringtt manë djoewarë bëkambangan Rindang

papan koetë Bëngkoeloe 'anaq dalam 'admg bëgr'admg lëmang batoe nakan bënakan

'andon galë di tandjong Ringt't sidang djoewarë lëpëroendaq lah 'andon galë tandjong

Ring»t dipandang gëlanggan tinggi 'asmg moekat 'asmg bëoetjol 'asmg hëpadan tamptïi

taroh bedëram soeraq di gëlanggang linggi 'ograng mënoetor toewah 'ajam bëdangking

pëkiq 'oedjong tandjong 'ograng mënoetor loewab piüs banjaq djoewarë tëkëntap kalab

manë djoewarë kantap kalab Radm Kasi'an tandjong Ring?t kën's di pinggang lah

legadaj pedang di 'anibm lah tëtjiri 'mbaq pindoe 'oetang ka(n) bebaigr 'abis 'ndtq

genap dalam loerong di soembaj ngan mërgë 'oetang masih goendjaj kinah gëlanggang

lëbar së'ao/ri 'iloe djoewarë 'andon baliq galë.

V. 'Andaj 'andaj Rad in Doendangan (B).

Di kisan tinggi 'anaq Ratoe di loerong 'agong nakan Bëngkong pëniwtn dëngan

Radm-bambajan betoetor Ratoe-'agong 'anaq malang Radm Doendangan pëgilab tandang

këlajaran mentjaka^r gadt's njawe lah toewë badan lab ringaj djangan ngëndaqka(n)

gadt's 'awang ngendaqka(n) gadt's djëroendjonan djangan 'ndtq mambangka(n) toenang

'ograng kaloe 'ndtq mambangka(n) toenang 'oo/rang djangan ngoelang kë negëri sapë

'ndiq ta'oe Radm Doendangan 'ati mëlawan dinng kafëkan 'ati poert'q 'adaq tëhëli

'oeloebalang dibëri maloe 'angkat silë di kiri 'angkat bësëmi laloe linggar dijë mandjtng

paroh dalam bësëboh bardandau bësikap bënganggoe dijë toegron paroe laman dijë

mandjmg bawa djangkar djawi 'angkang 'akao/rnjë 'angkang mëndjërangkang djoen-

djongan manaw soensong boekoe djalan pënditë moenggab mimbar liwat sëdjoendjang

dilaloeka(n) dijë mandjmg këlion boengë, këbon boengë dajang pandjang satak boekt-

sëratos, banjaq boengë ralë këmbang këmbang bëlantaq bëlantoran këmbang rëmihp

boengë patjar këmbang bëtoempal boengë rajë këmbang sëtoeraq, këmbang setoeri,

rangga dipë di 'ambat boedjang këlawan gadï's 'ndt'qdë dijë mandap di sanë ngëngol

bëroembong lawang di dja'oh 'anlaw mëngantaw 'ndi lah rigol toenggoe lawang

boekaq lawang gëlts gantjang djangan ta'amban, djangan lënggenë djangan tësandjang

përasanan rasan këtjiq lom ka(n) ngoedë sërëmpaq tjarang bitë minah, sapë 'ndtq

tahoe rigol toenggoe lawang, toegron soensang mena'tq soensang dëkaq dëkor 'mboekaq

koentji lëboekaq koentji koere gëndom lëpëtjat koekoe bënawol rijoq sëgalë pëndjoe-

wangnjë tëlëlaq rantaj enam djamban tëtjanggang 'adë loelos rambot di belil lawan

tanggaj pandjang nëranang doeware gangsë kërjq sëmoeni liman biring moenika(n)

tjeriq lengkar gadmg, moenika(n) tjampmg migë koent'ng doewarë tëboekaq di

tëbahnjë sëpintjang këttng 'nggi di dalam lom bëdjëdjaq bëtoenggoewan sepinfjang

këttng lah di loewa^r mangkë bëdjëdjaq bëtoenggoewan noendoq 'ndamë'i boemi

melëngga 'ndamë'i langt't maq 'igom bësaq name boemi tjajë tëmoebong dame langtt

tarljiljtq tijang toenggal bertoeboh sëlëkan pinggang tëtëgor toendjoq kë maiê'agri
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bëdëlap malë*ao/ri tadjam mabor bintang panas 'agri rëmantjaq mate tahon 'antoe

tjëlintjing 'agri 'oedjan djarang mangkoeraq pada toenggoewan mëngkandal 'nggi

pëngënal di mandji'ng padang pëndjemoran gërts tanah lipang 'mpat lompat makiraq

maq 'irongan nih'q djaje dengan taloe manë nje taloe di bënopka(n)një djajë ditoeng-

gangi mangke dijë toegron ka'ande dalam, mengoekot dendan manaw rijang, tjëpot

di 'oempot ngan këloelot dijë sampaj ka'andë dalam. ka(n) tandang kelajaran noenggangi

sampan sëlirang noenggangi djong binti këlam sangkan bedjoeloq binti këlam këlam

'ikoq timbol këpalenje dijë lah tandang kelajaran gëndang gëpoh tengah lajaran

ganlong gëpoh dalam segare ngantjam tëloq gënttng batoe bëla'op mangkë 'ade radjë

djtn loedjoh bëradtng njëlah dijë besëbot diwe mantaw doewatë diwë si'oenon doeloe

toegron diwë si'aman doeloe djadi diwë tjëratjaq toenggoe rantaw diwë tjërintjtng

toenggoe loeboq Toe'an 'Ali mirtng dijam di pangkat migë koening nining pertong

polt'h sëmbajang mëngaki 'oembaq ngadéka(n) rëmbon sëdënije njëbol diwë tëras

tëndjam datangnje këdoeboe bawoq këtjitji sangkor lantaran diwë ngijang ringkth

diwë noenggoe padang sërasa diwë padang sërinsmg 'andjat sëdiktt di besëbot njëbot

diwë pëmalang pëmatangan, njëbot diwë pëmalang pandaq mënjebot diwë pëmatang

pandjang njëbot diwë Goenong goenongan, Goenong Seminong 'oeloe Ranaw, Goei ong

Dëmpoe rambot bësemah, Goenoeng Merapi toengkoe ligë, GoenoDg Boengkoq 'Oeloe

Bëngkoeloe, Goenong Soensang dalam sëregë, Goenong polih di 'awaug 'awang, Goenong

Loemot dalam lajaran, Goenong Koembang dalam kajangan, 'andjat sëdiktt lah besëbot

mënjebot diwe boekit boekttan, boektt Sénanli di bajoran, Boektt Kaba 'oeloe Rëdjang,

Boektt Segoentang di Pëlimbang, Boekit Sërile di Lëmatang, datang koe kidjang

bang rëmas lantaran diwë boekit boektïan, ngoenggoq tëkoekoe kalong lantaran diwë

padang padangan beuioeni tiliran 'oelong lantaran diwë padang djadi mindidt'q badaq

badaq koembang ngindjongka(n) tjoelë këmbang-warong lantaran diwe Goenong-

goenongan mëndësit binti 'Ali koentng tërbang seloemboe doewë soenggoh sëtaktn salah

djoedoe sikoq 'oelong sikoq bëlantan lantaran diwë kajangan tinggi 'oo/rang mëngaliq

manggimbari, soedë besëbot besësiwë hoerip badan koe 'ini lambat di 'oeroug nanggong

dëdasan, siwë nje djong binti këlam djangan djoedjot djangan pënakot njimpang ka

kiri koe roesaq njimpang ka kanan koe pëlëbor toempaq toedjoh kërijang badan toedjoh

tërindoe 'ati djangan rëdjong salah toempaq dipandang diong binti kelam tëdëngao/r

raoeni bilangan loq 'ndtqdë sërantë lagi kadi 'ibos tëlantjar tinggi sapë 'ndiq tahoe

Radtn Doendangan 'intang tëropong pandaq di 'intang tëropong pandjang tiktng ka

tjintjtn përmatë, përmate 'intan pëdoman 'oelong 'ali mëntikë boelan toemboq tan'ng

male mantikë mëlihat dalam lajaran kaloe 'adë 'oo/rang mënëntong tëngah sëgarë 'adë

nijan djong soewatoe mënëntong di poelaw pandjang bëroepoq bëmantjë soorang hidop

Radtn Doendangan manëlah djong di rëntaska(n), manëlah djong di lëngkongka(n) baiïq

bëroepoq bëmantjë poele 'ndt'qde djong di lëngkongka(n) kaloe djong dilëngkongka(n)

roesaq ganti roeboh toenggoewan 'ilang pëtiti di nëgëri ngtt pepakam noenggoe loerong

liwat sëdjoendjang dilaloeka(n) di dja'oh doepi di rënggot doepi sënandtng sampaj

nian salë dilihat djong 'agong djong malam Koemat, nialtm Mohammad baliq di 'andon

di panlaj rëmas kalah 'ndtq 'adë këbilangan 'oepoq këpadë Radtn Doendangan karang
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toetor maltm Koemat koendang lawas Radtn Doendangan sëmbah pad o badan, dindaq

pati koepadjami dindaq njawe koepëgatka(n) sapë 'ndtq tahoe Radtn Doendangan rasan

menjëmbah 'akoe 'awoe sëmbah kepadë boelan bintang sajit këpade boemi langtt, sapë

'ndtq tahoe maltm Koemat loq 'ndiqdë sërantë lagi gcmërintjtng bantong doehong

tjabotnjë doehong dari pinggaDg tibekannjë padë Radtn Doendangan sapë 'ndtq tahoe

Radtn Doendangan koe 'oendor pandjang sëlawi djike mare pandjang 'mpat poeloh

sësat sëpintjang bëlangka(n) litir sediktt padë toenggoe(w)'an tibë këpadë roesoq kiri

këmërintjt'ng moeni di loewaor rantjaq sekilan boengë badje tëtjoewtng, tëtji'a pandjang

lantaq sëgirtq doewë lagi lom 'adé gatal gatalnjë 'andjal sediktt lëktq gadis maraq

'apt di dalam sipat, sapë 'ndtq tahoe maltm Koemat manë sëndjatë banjaq ba'tq

ginggang Radtn Doendangan sapë 'ndtq tahoe Radtn Doendangan koendoe gëgah sëmatë

mate, loegron di ginggang, 'adaq tëginggang përang koe'adë tigë boelan perang 'ndtqdë

bëoralahan barts semoeni rëboe boeloh kadi tëlap sëlintjang djadi pëloeroe ngambang

pëlajaran ka di poekat rëmbon këmaraw 'asap sënampang ngan sëtënggar, përangkoe

'ndtqdë bëo/ralahan 'ilang sajaw maltm Koemat 'ilang 'ndtqdë kemati'an sapë 'ndtq

tahoe Radtn Doendangan dijë kan ngoelang kisam tinggi mëlaorika(n) bëtëri 'arop

bintang gadtng Këlawaj Bintang kistran dijë lah ngoelang roerong 'agong sintaq'i

soeltng ngan sërdam pëttq sërdam tangt's tawan pëttq soeltng djandë bësëroe singkap

këlamboe rtntji Këltng mënggoeltq di lamang tinggi 'aptt kë këmbong kiri kanan

bantal terkam toetop 'intan ngabts ladas dalam denije.

VI. 'Andaj 'andaj boerong mërakaw rakaw (5).

Boemi lom 'adaw djadi langtt lom 'adaw djadi 'angtn dan bapijon lom 'adaw

djadi mangkaw 'adaw boerong mërakaw rakaw mangkaw 'adaw boerong mëriki riki

mangkaw 'adaw boerong tjëndaraw tjandiloelah mangkaw 'adaw boerong sëlasi 'itam

kaki, mangkaw 'adaw boerong sëlasi 'itam pagot, mangkaw 'adaw boerong sidjam

djami mangkaw 'adaw boerong tangke tinggalan Radjaw njawaw bëtëloor soewidji

sëmbilan roewang di pandjoeoring toehan paroman mandikaw njaw Allah di sambar

Saroewaij ngator këpadaw paroman mandikaw njaw Allah. Djatohka(n) këbawaw

kaki 'ambaw 'iloe mangkaw 'adaw tanah boemi, di sambar lagi saroewang, Djatohka(n)

ka djemalaw 'ambaw itoe mangkaw 'adaw langtt, di sambar lagi sëroewang,

djatohka(n) kadaj 'ambaw 'itoe mangkaw 'adaw la'ot, di sambar lagi saroewang,

djatohka(n) ka pëmoengkor (bëlakang) 'ambaw 'itoe mangkaw 'adaw boektt boekttan

goenong goenongan, di sambar lagi sëroewang djatohka(n) ka djemalaw 'ambaw

mangkaw 'adaw boelan bintang dan mataw'ao/ri, di sambar lagi sëroewang djatohka(n)

ka moekaw 'ambaw 'ndjadi rëmbon 'aban këramattonglah, di sambar lagi sëroewang

djatohka(n) ka pëmoengkor 'ambaw 'ndjadi karstq batoe dan këkarangan roempot

rataj dan kakajoe'an, tinggal lagi sëroewang di sambar 'adaq tesambar ngalor këpadaw

Toehan paroman mandikaw njaw 'Allah 'ndidaw tesambar, djawab Toehan paroman

mandikaw njaw 'Allah tëtaq tigaw sëtaq di 'ambongka(n) titt'Sq ka bëringtn kaloe

wakloe njataw nangkoedaw sidang bëdamaw, sëtaq di 'ambongka(n) litt'Sq ka boektt

VERH. BAT. GEN. LUI. 16
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Mësagi ngadawka(n) boerong tji't boentjtt kapijon 'oorang dajaw, sëtaq di 'ambongka(n)

titi'Sq ka poelaw Paksi sikoetani tanah koetjëntam ma'oediram 'oedjong tandjong

toeoronan diwaw njataw nangkoedaw senq saridantaw kaoroekaqnjaw tëtaq tigaw

sëtaq 'ndjadi toeuggangan bërat 'oelong 'ntjari 'ntjënantingan, sëtaq 'ndjadi toeng-

gangan djin sëlam belajar niti 'angt'n, sëtaq 'ndjadi toenggangan nangkoedaw sëriq

saridantaw, bedjoeloq djong gentaw mara koejaw këloemasnjaw tëtaq tigaw sëtaq

'ndjadi diwaw besaq, sëtaq 'ndjadi dago'aq pënanggalan, sëtaq 'ndjadi kalëbah pandaq

kalëbah pandjang 'ndjadi kitab 'ndjadi koera'an 'abo'aqnjaw 'ndjadi 'ijaq sëlëmaw.

'ija 'Allah 'ija Toehankoe, paroman mandikaw njaw 'Allah, dënijaw njëlah 'adaw

djagatlah 'adaw 'akoe 'ndaq belajar ka tëlo'aq 'araan kalamm tëlo'aq kapoendi koetaw

Padang 'oedjong tandjong Padang këmboelaw 'ndaq betanam djagal 'ndjadika(n)

nënggëri di soeroh diwatan këtinggalan bolt'ahnjaw Toehau paroman mandikaw njaw

'Allah djadi belajar, bëtëmoe ngan djëmaw 'oorang doewaw betanjaw 'oorang doewaw

'itoe, haj nangkoedaw Sëriq Saridantaw kisah di manaw nangkoedaw Sëriq Saridantaw

nënggëri, manaw ka(n) di 'antjam. Djawabnjaw kaba 'ndt'aq ta'oe nggi 'akoe 'akoe

kisah di tanah Paksi sikoetani tanah koetjintam ma'oediram 'oedjong tandjong

toeoronan diwaw 'ndaq belajar ke telo'aq 'aman kalamtn 'oedjong tandjong padang

kamboelaw 'ndaq betanam djagat 'ndjadika(n) nënggëri di soeroh diwatan kalinggalan,

kataw 'oorang doewaw kaloe 'mbaq 'itoe 'akoe 'ndaq miloe, kataw nangkoedaw Sëriq

Saridantaw sijapaw damaw kaban toe(w)'apaw karap toe(w)'apaw bawaw'an djawab

'oorang doewaw haj kaba 'ndi'aq ta'oe 'nggaori 'akoe, Sikiting sitoelong bawaw

bataq'an 'akoe silip sëriboe gamptl sëratos tjëmpalaw tigaw poelo'ah kataw nangkoedaw

Sëriq saridantaw kaloe 'mbaq 'itoe boli'ah maso'aq këpërahoe, belajar poelaw sëtampor

bëtëmoe dëngan 'oorang doewaw lagi, bëlanjaw poelaw 'oorang doewaw 'itoe haj

nangkoedaw Sëriq Saridantaw ka(n) këmanaw nangkoedaw Sëriq Sëridantaw kisah di

manaw 'ndaq këmanaw nanggëri manaw ka(n) di 'antjam; djawabnjaw: haj 'ndi'aq

ta'oe (ë)nggi 'akoe 'akoe kisah di tanah Paksi sikoetani tanah koetjëntam ma'oediram

'oedjong tandjong toeo/ronan diwaw 'ndaq belajar ka tëlo'aq 'aman kalamm 'oedjong

tandjong Padang kamboelaw 'ndaq betanam djagat 'ndjadika(n) nënggëri di soero'ah

diwatan këtinggalan kataw 'oorang doewaw 'itoe kaloe 'mbaq 'itoe 'akoe 'ndaq miloe,

djawab nangkoedaw Sëriq Sëridantaw si'apaw damaw kaban 'apaw karap 'apaw

bawaw'an djawab 'oorang doewaw haj kaba 'ndt'aq ta'oe (e)nggi 'akoe namawkoe

Sikandjang ngan Sikindjtng kami 'oorang doewaw *ini 'amon këkarapan ngan

bawaw'an 'amon përahoe tëka'tt di 'atas Sikandjang na^aq 'amon përahoe tëka't't di

bawah Sikindjtng soekaw njëlam djadi kataw nangkoedaw Sëriq Sëridantaw kaloe

'mbaq 'itoe pajoe maso'aqlah kë përahoe, belajar poelaw Sëtampor bëtëmoe 'oorang

'mpat, betanjaw poelaw 'oorang 'mpat ka(n) këmanaw nangkoedaw Sëriq Sëridantaw

kisah di manaw 'ndaq këmanaw nanggëri manaw ka(n) di 'antjam, djawabnjaw haj

kamoe 'ndt'aq ta'oe (ë)nggi 'akoe 'akoe kisah di tanah Paksi Sikoetani tanah koetjëntam

ma'oediram 'oedjong tandjong toeoronan diwaw 'ndaq belajar këtëlo'aq 'aman kalaimn

'oedjong tandjong padang këmboelaw 'ndaq betanam djagat 'ndjadika(n) nënggëri di

soero'ah diwatan katinggalan kataw 'oorang 'mpat 'itoe kami 'ndaq miloe, djawab
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nangkoedaw djadilah sapaw damaw kaban 'apaw karap 'apaw bawaw'Sin kataw

'ograng 'mpat damaw kami toekang kaboekoe kabaka toekang ngoeko'ah toekang

ngoekori, lamon bataq'an kami patjaq mënggëdang boengko'aq sakilan patjaq mënarah

kajoe balimbingan djawab nangkoedaw pajoe boli'ah maso'aq, mangkaw bëlajar

Setampor bëtëmoe 'oo;rang 'mpat betanjaw poelaw 'oo;rang 'mpat ka(n) kemanaw

nangkoedaw Sëriq Sëridantaw kisah di manaw 'ndaq kemanaw nanggeri manaw ka(n)

di 'antjam; djawabnjaw: haj kamoe 'ndt'aq ta'oe (ë)nggi 'akoe 'akoe kisah di tanah

Paksi Sikoelani tanah koetjëntam ma'oediram 'oedjong tandjong toeoronan diwaw

'ndaq bëlajar këtëlo'aq 'aman kalamtn 'oedjong tandjong padang kamboelaw 'ndaq

bëtanam djagat 'ndjadika(n) nenggëri di soero'Sh diwalan katinggalan, kataw 'o</rang

J
mpat 'akoe 'ndaq miloe. Djawab nangkoedaw sapaw damaw kaban 'ograng 'mpat

damaw kami birtng 'mpat, birtng semampaq birtng sëmampor, birtng 'adoewan,

birtng këta'on, lamon bataq'an kami kaloe rasan 'ndt'aq këdamaw'an kaloe rasan

'ndtaq kaboekoman sëbot kami pantaw kami di dalam tënggang pëdoepaw'an boh'Sh

kami ngëndjo'Sq gëdong piktran, djawab nangkoedaw pajoe bolt'&h kamoe maso'Sq,

mangkaw bëlajar Setampor lagi bëtëmoe ngan djëmaw so^rang, mangkaw bekalaw

djëmaw sogr&ng 'itoe: haj 'akoe 'ndapat djëmaw sepërahoe, djadi kataw nangkoedaw

Sertq Sëridantaw djëmaw sepërahoe 'ndëpat djëmaw so^rang mangkaw bëtëngkarlah

'itoe mangkaw 'mbabar soembaran djëmaw soo/rang tëkalaw teloor boerong mërakaw

rakaw di tëtaq tigaw sëtaq di 'ambongka(n) djato'Sh këbëringtn kaloe waqtoe njataw

nangkoedaw Sidang bërdamaw njëlah 'akoe, sëtaq di 'ambongka(n) titt'aq këtanah

Paksi Sikoetani tanah koetjëntam ma'oediram 'oedjong tandjong toe^ronan diwaw

njëlah kaban, kataw nangkoedaw Sëriq Sëridantaw toe(w)'apaw kërdjaw kaban disini

djawabnjaw 'akoe disini 'mbatjaw kalëbah pandaq kalëbah pandjang 'mbatjaw kitab

'mbatjaw koera'an kini 'akoe 'ndaq miloe kamoe djawab nangkoedaw Sëriq Sëridantaw

pajoe maso'aqlah këpërahoe, mangkaw bëlajar Setampor bëtëmoe ngan djëmaw sograng,

betanjaw poelaw djëmaw so^rang ka(n) kemanaw nangkoedaw Sëriq Sëridantaw kisah

di manaw 'ndaq kemanaw nenggëri manaw ka(n) di'antjam djawabnjaw haj kaba

'ndt'aq ta'oe 'nggi 'akoe 'akoe kisah di tanah Paksi Sikoetani tanah koetjëntam

ma'oediram 'oedjong tandjong toegronan diwaw 'ndaq bëlajar këtëlo'aq 'aman kalamtn

'oedjong tandjong toe^ronan diwaw 'ndaq bëlajar këtëlo'aq 'aman kalamtn 'oedjong

tandjong padang kemboelaw 'ndaq bëtanam djagat 'ndjadika(n) nenggëri disoero'3h

diwatan këtinggalan, kataw djëmaw so^rang 'akoe 'ndaq miloe, kataw nangkoedaw

Sëriq Sëridantaw sapaw damaw kaban toe(w)'apaw karap loewapaw bawaw'Sn. Djawab

djëmaw so^rang bibiq nanggëh'ng nangkoe liman kisah dari bënoewa Këling disoero'ah

diwatan katinggalan bataq'ankoe tëpo'aq tari sambaj gandaj 'ndjoegtt galigoeh tëtan-

dangan Sëlangüjfran mëligat pinang, 'mbataq soeltng ngan sërdam 'mbataq rëdap ngan

këtjapi kini 'akoe 'ndaq miloe kamoe. Djawab nangkoedaw Sëriq Sëridantaw pajoe

maso'aqlah këpërahoe mangkaw bëlajar Setampor bëtëmoe ngan boedaq gadïs soo;rang,

betanjaw poelaw boedaq gadt's so</rang ka(n) kemanaw nangkoedaw Sëriq Sëridantaw

kisah di manaw 'ndaq kemanaw nenggëri manaw ka(n) di 'antjam djawabnjaw »haj

'ndtaq ta'oe 'nggi 'akoe 'akoe kisah di tanah Paksi Sikoetani tanah koetjëntam
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maoediram 'oedjong tandjong toeoronan diwaw 'ndaq bëlajar këtëlo'Sq 'aman kalamin

'oedjong tandjong padang kemboelaw 'ndaq bëlanam djagat 'ndjadika(n) nënggeri di

soero'ah diwatan këtinggalan, kataw boedaq gadts so^rang 'akoe 'ndaq miloe, djawab

nangkoedaw Sëriq Seridantaw sapaw damaw kaban 'apaw karap 'apaw bawaw'Sn

kataw boedaq gadts soo/rang, lamon damawkoe poelaw *ini dendam dëndaman, den-

damon bidadari, bidadari 'oendan lalijon tapaq këlawaj bintang nëratjaw njëlah 'akoe

'ini, 'amon bataq'an 'akoe 'mbataq njot dengan njt't str dengan rasaw bëgaw bërahi

manttq salikor 'angktq 'angktq koerang doewaw sawi këdjidjam doewaw belas, djawab

nangkoedaw Seriq Sëridanlaw 'amon 'mbaq 'itoe maso'aqlah ke përahoe laloe bëlajar

poelaw mangkaw lanang sepërahoe 'itoe mëujoebo'aq mënjëngal raenggoeso'aq mëng-

gasah melajong 'oelang galaw 'oekomnjaw kaloe mëlajong 'oetang lang mënarap

boewth damawnjaw 'oetangnjaw sio/ri'ah sesanggan kaloe menggasah mëmëgang

tangan di dëndaw doewaw belas rijal, kaloe tido'aq mënggiri'aq koembang, koembang

mëlirtq gedong damawnjaw di dëndaw doewaw belas rijal kaloe mëndjëngal bijawaq

nindjaw lëbong damawnjaw di dëndaw nam rijal mangkaw bëdjalan poelaw sëtampor

përahoe tëka'tt di 'atas, bëkataw nangkoedaw Sidang berdamaw 'ini përahoe tëka'it

di 'atas, 'akoe ta'oe këpadaw përdjandji'an kamoe 'mpo'aq bëlom 'akoe di përahoe,

kaloe përahoe tëka'it di 'atas sikandjang soekaw na't'aq, mangkaw naVaq sikandjang

tëka'tt di pëndjoe^rtng Toehan paroman mandikawnjaw 'Allah talinjaw përahoe 'itoe,

di toenggoe boerong këtjt'aq 'mbaq baj tangan di pëndjoe^rtng Toehan paroman

mandikawnjaw 'Allah, damawnjaw boerong sidjamdjami matawnjaw tigaw soeso'ahnjaw

toedjo'ah sajapnjaw doewaw belas rambajnjaw dëlapan matawnjaw njëlah 'ndjadi

bintang mataw ta'on, soeso'ahnjaw 'ndjadi djemahat toedjo'Sh rambajnjaw 'ndjadi

ta'on dëlapan, sajapnjaw 'ndjadi boelan doewaw belas mangkaw bëdjalan poelaw

sëtampor tëka'tt di bawah, segaqnjaw lagi di nangkoedaw Sidang berdamaw 'ini

përahoe tëka'tt di bawah, 'akoe ta'oe djoegaw kapadaw përdjandjian kamoë 'mpo'aq

belom 'akoe di përahoe kaloe përahoe tëka'tt di bawah Sikindjtng soekaw njelam,

kataw Sikindjtng pajoe tapi kitaw bëdjandji 'mpat poelo'Sh 'aori, laloe dijaw njëlam

di koetotnjaw tali 'itoe, laloe nimbol ke padang maasar, mangkaw di padang itoe

'adaw bëtemoe beroegaw sidjat, oroemah emas beroegaw emas, di toenggoe boedaq

gadts soorang, djadi kataw boedaq gadts 'itoe haj kakaq Sikindjtng na't'aqlah kë oroeinah,

djadi Sikindjtng na't'aq mangkaw bëkataw Sikindjtng sapaw damaw dengan 'anaq

sapaw dengan, djawabnjaw kaloe 'ndt'aq ta'oe di 'akoe 'akoe 'ini 'anaq nagaw bësaq,

damawkoe pëteri boendaw kapitoe kapiloe boendaw këpoetm tëpakan 'anaq nagaw

bësaq mangkaw bëkataw poelaw boedaq gadts itoe Sikindjtng bërani di bapaqkoe,

djawab Sikindjtng 'ndt'aq 'adaw mangkaw, Sikindjtng di soero'aq kannjaw di bawah

pasoe bësaq, bëlom lamaw balt'aq nagaw bësaq, kataw nagaw bësaq, haj pëtëri manaw

Sikindjtng, djawab njaw 'ndt'aq 'adaw, kataw nagaw bësaq, djangan di kataw ka(n)

ndt'aq 'adaw 'ndidaw ka(n) koeboeno'ah mangkaw laloe di timbolkannjaw Sikindjtng

'itoe di panggtli di nagaw bësaq mangkaw mati Sikindjtng sëbab këtakotan, kataw

pëtëri 'mbaq manaw bapaq Sikindjtng mati, mangkaw kataw nagaw bësaq moedah

'ambt'Sq sëlasi toedjo'ah tangkaj këpas kepasi ngan 'ajt'aq tjëndanaw balt'aq 'idop
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Sikindjing mangkaw bëkataw nagaw bësaq Sikindjing kaban bëlom boh'ah bah'aq

'akoe 'ndaq perang ngan nagaw toedjo'ah nantian kaba inilah, nagaw belang nagaw

berani nagaw bësari, 'aori 'akoe berpërang toedjo'ah 'aori lagi dalam pangkat poe-

widaran 'mbaq 'toe, sampaj toedjo'ah 'aori njelah nagaw besaq berpërang ngan nagaw

toedjo'ah, Sikindjing di boelangka(n) di tjoelaw nagaw besaq pakaj'Sn sëkin satoe,

djadi sampaj perang kalah nagaw toedjo'ah, mangkaw bah'aq nagaw bësaq sampaj di

oroemahnjaw, Sikindjing pamit 'ndaq bah'aq mangkaw pëtëri 'anaq nagaw besaq

'ndaq miloe mangkaw di 'adjongka(n) di nagaw bësaq sërtaw di 'ndjo'aq'i pangkat

poewidaran, mangkaw Sikindjing bah'aq këpërahoe ngan pëtëri 'itoe, soedaw 'itoe

mangkaw bëdjalan sëtampor sampaj këla'ot 'abang ngan 'idjoe, kataw biring 'mpat

kami tinggal disini, kaloe 'adaw kasësaq'an kamoe sëbot 'akoe pantaw 'akoe di dalam

tënggang pedoepaw'an, bëdjalan poelaw sëtampor sampaj koedjong tandjong padang

këmboelaw mangkaw bëtëgaq djagat 'ndjadikan nënggëri, bëlom djadi, mangkaw

ngali'ah këpalaq poelaw bëlom djadi lah ngah'ah ka pinggang poelaw mangkaw djagat

djadi nënggëri djadi, tëgaq balaj bëndar papan, mangkaw djadi poesfaq'an sagëboq

salinggang 'alam tapi 'adat bëlom mangkaw njelah mantaw biring 'mpat, djadi datang

birïng 'mpat, kataw binng 'mpat toewapaw këndaq nangkoedaw Seriq Sëridantaw

djawab nangkoedaw Sëriq Sëridantaw 'akoe 'ndaq ngadjong mintaq 'adat di 'nggaori

bikoe bira manaw dijam di Goenong Loemot tëngah lajaran, djawal binng 'mpat

pajoe boh'ah kami bëdjalan laloe bëdjalan sampaj di Goenong Loemot tëngah lajaran

mintaq kartaw dalam nanggëri boh'ah kartaw doewaw belas njelah balt'Sq binng

'mpat laloe di 'ndjo'aqka(n) di nangkoedaw Seriq Sëridantaw, kataw nangkoedaw

Sëriq Sëridantaw bëlom kartaw doewaw belas lagi kartaw minom makan ngoelang

lagi kamoe mintaq kartaw radjaw radjaw nijan, laloe ngoelang lagi dijaw mintaq

lagi 'nggao/ri bikoe bira manaw boh'ah kataw bikoe bira manaw kartaw dëlapan

njelah di bataq bah'aq poelaw di ndjo'aqka(n) di nangkoedaw Seriq Sëridantaw,

kataw nangkoedaw Sëriq Sëridantaw hëlom lagi kartaw radjaw radjaw. ini, kartaw

dëlapan kartaw pati damawnjaw ngoelang lagi kamoe mintaq 'nggaori bikoe bira

manaw djawabnjaw boh'ah tapi pagi tanti 'anaq koe gadis toeoron ka nënggëri

bawaw soerat doewaw di kiri doewaw di kanan kartaw 'mpat kë nënggëri damawnjaw

kartaw 'itoe kartaw bëlah rambot kartaw goehng tijang kartaw gadjah boewas

kartaw bëlah boelo'ah, damawnjaw 'anaq koe gadts itoe bintang kasi'an tampa

Hndjang tapakan 'anaq bikoe bikoe bira manaw dijam di Goenong loemot tëngah

lajaran, 'abis 'itoe, lah 'adaw 'adat di nënggëri tëtapi di'oeloe bëlom boewadat djadi

binng 'mpat di 'adjong ngantalka(n) 'adat pajoe katawnjaw boh'ah kami moediq 'oeloe

soengaj ngantalka(n) 'adat mangkaw bëdjalan dijaw sampaj di djalan bëtëmoe djëmaw

soorang, kataw djëmaw soorang kan këmanaw kamoe 'oorang 'mpat djawabnjaw kan

ngantalka(n) kartaw koeloe soengaj, katawnjaw djadilah 'nggan 'akoe 'ini kijan 'amon

'itoelah kërdjaw, djawab djëmaw 'oorang 'mpat, kami 'ndt'aq boh'Sh mandaq di

djalan kami 'adjongan 'oorang, katawnjaw djëmaw soorang djadilah 'nggan 'akoe 'ini,

mangkaw kataw 'oorang 'mpat sapaw namaw kaban katawnjaw namawkoe Sërampoe

toedam ma'oe toedim këloewaor dari rabang Sëmap doedo'aq di pangkalan poelaw
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kartaw mandi'Sn la'ot gilang girt'ah sari sari mëmbëlah rambot, raangkaw 'o</rang

'mpat 'itoe laloe ngëndjo'aqka(n) kartaw 'mpat itoe di djëmaw soorang 'itoe,

raangkaw bali'aq 'ograng 'mpat 'itoe, lamon 'adat di nënggeri Pinangkahaw, sëmëlaq

'irang tanah Djawaw simboeran tjajaw kartaw di nënggeri, liti'aq soewaraw kartaw

'anaq 'oeloe, djadi djagatlab 'ndjadi nënggeri lah djadi, 'itoe raangkaw bëkataw

nangkoedaw Sidang berdamaw 'nggaori nangkoedaw Seriq Sëridantaw na ki'ni

këkaja'an kaban lah sampaj 'akoe sadjaw bëlom, na kini 'akoe kan ngoelang kë laot

'abang 'idjoe pajoe kataw nangkoedaw Sériq Sëridantaw, djadi dijaw ngoelang kë laot

'abang 'idjoe titt'aq kërabol tjendanaw kisah di rabol tjëndanaw titt'aq kërabol sëlasi,

njataw santaraw goeroe lah 'adaw santaraw goeroe, mangkaw 'adaw pëtaraw goeroe

sakti, 'itoe raangkaw boe'anaq toedjo'ah, Sëmoesti, Siroemaw, Si roewanaw, Silëmban,

Silembajong, Seletaq pëmatang kapaor, Sënaton senataq, dari Sëmoesti 'itoe 'anaq pëtaraw

goeroe Sakti, Sënaton senataq 'itoe 'ilo'aq 'ndt'aq 'adaw bërsamaw ringkt'ah 'ndt'aq

'adaw bertoembo'aq bëdjoelo'aq boedjang boedjang manljaw ginaw 'abts 'itoe kataw

pëtaraw goeroe sakti 'mbaq raanaw 'ndaq noenaqka(n) Sënaton senataq nënggeri 'ini

lagi sëboewah djadi pëtaraw goeroe sakti tigaw kali mëmbih'q badan tigaw kali

mënjoensang 'alam katon nënggeri bandong doewaw satoe nënggeri pëtaraw goeroe

sakti doewaw nënggeri Belilong bekas 'anaq djagaw raalingi tjoetjong bëgindaw paroe

Soegth 'anaq sëpanljor lang sepanljor h'ng tjoetjong pënjab't pëlitjtt koenjtt 'itoelah

'anaq peteri Sidang berdamaw 'ilo'aqnjaw 'ndt'aq 'adaw bertoembo'aq ringkt'Sh 'ndi'aq

'adaw bërsamaw, djadi kataw pëtaraw goeroe sakti gila ga</ri gadï's 'itoe ngadjong

Sënaton senataq, mangkaw laloe di gao/rinjaw 'mbataq sërbaw saw kerdjaw lom

timbali 'oorang, mangkaw dijaw bah'aq 'atorka(n) këpadaw pëtaraw goeroe sakti

kerdjaw 'ndi'aq 'adaw di timbali 'oorang, djawab pëtaraw goeroe sakti ngoelang bataq

sërbaw doewaw kerdjaw bëlom djoegaw timbali 'oorang balt'aq dijaw ngator këpadaw

pëtaraw goeroe sakti kerdjaw lom djoegaw timbali 'oorang, ngoelang kataw pëtaraw

goeroe sakti bataq sërbaw tigaw, kerdjaw lom djoegaw timbali 'oo/rang, bah'Sq lagi

ngator këpadaw pëtaraw goeroe sakti, djawab pëtaraw goeroe sakti ngoelang bataq

sërbaw 'mpat itoe mangkaw kerdjaw timbali 'oorang mangkaw rasan 'adaw tapi

rawatan pintaq 'ndaq 'otaq sëmbilan goegob, mangkaw ta'oe noembo'aqka(n) rasan,

mangkaw dijaw bali'aq rasan lah 'adaw ngator di pëtaraw goeroe sakti, rasan lah

'adaw tapi 'oorang 'ndaq 'otaq sëmbilan goegoh, mangkaw ta'oe noembo'aqka(n)

rasan, pajoe kataw pëtaraw goeroe sakti kitaw bëdandam, mëmasang boeboe mëmasang

tindjaw, djërat, pëlobang, randjaw, rëban, djartng, lah tëloenggo'aq 'otaq dëlapan

goegoh kari sagoegoh lagi 'itoe mangkaw bëmoeni këlamawan di mësigtt këlamawan

pëtaraw goeroe sakti boenjinjaw gëto'aq 'anang sëpëti nang këloelos poenggal panggil

kaloe 'ndt'Sq ta'oe 'nggi kabaor toenang Sënaton senataq di 'ambi'Sq 'oorang, di

'ambt'aq Balitong bakas 'anaö, djagaw malingi tjoetjong bëgindaw paroe Soegih, lëtijang

bingong pëtaraw goeroe sakti, djadi katawnjaw kaloe 'mbaq 'itoe kitaw perang, djadi

bëdandan dandanan kë përang mangkaw dijaw 'mboewat përahoe di tëbang kajoe di

tëntong njëlah 'ndjadi tëtëntoengon di roewang njëlah 'ndjadi gawi simpaq roewangan

di tan'aq njëlah 'ndjadi gawi sintaq tan'aq di tahan njëlah 'ndjadi gawi 'ndaq tahan,
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soedaw itoe mangkaw bëdjalan petaraw goeroe sakti dëngan 'anaqnjaw, sampaj kë

nenggeri Balitong bakas 'itoe mangkaw koetaw nënggëri Balitong bakas koetaw bësi

tëlanlaq sampaj kë langt't terëndjam sampaj kë sërgaw bingong nijan petaraw goeroe

ka tawnjaw 'itoe koetaw bësi koetaw lëmbagaw, djadi bëkataw dari Samoesti, djangan

bingong petaraw goeroe sakti 'ambaw di sanggawi panah randjoenaw bësi 'mbaq

batang ni'ogr poejo'ah pandjang delapan di giltng dari Semoesti babaq koetaw pandjang

Sëlawi 'itoe mangkaw ngamo'aq 'ndt'aq 'adaw dilawani 'oo/rang mangkaw bërasan

'itoelah 'oo/rang 'itoe mëngakoe dari kësalah annjaw mangkaw di bangon toenggoewan

dëngan këbaw siko'aq bangon toenggoewan Sënaton sënataq djadi balt'aq petaraw

goeroe, tapi Sënatrfn sënataq 'ndaq tinggal dindaq balt'aq di 'adjaq 'oo/rang djadi

koelao/ran Sënaton sënataq 'itoe bërëdjong bënjanji di balaj bësoeh'ng bësërdam, djadi

kalaw pëtëri Sidang berdamaw 'alangkah 'ilo'aq soewaraw Sënaton sënataq, djadi

loeo/ronlab pëtëri Sidang bërdaraaw ka balaj laloe beroest'aq tëtawaw 'nggërawaw

djadi Salindjangan balt'aq Balitong bakas djaq dintjakagr 'otaq sëmbilan goegob, di

kinaqnjaw pëtëri Sidang berdamaw 'ndt'aq 'adaw di o/roemah laloe di gao/rinjaw kë

balaj laloe di boeno'Shnjaw Sënaton sënataq di tëmpatkannjaw di padoe(w)'an balaj

djadi bëmoeni lagi këlamawan petaraw goeroe Sakti di mësigit tadi katawnjaw gëto'Sq

'anang sëpëti nangkaw loelos poenggal panggtl, kaloe petaraw goeroe Sakti 'ndt'Sq ta'oe

gi kabaor ngan beritaw Sënaton sënataq mati di boeno'ab Balitong bakas, 'anaq

djagaw malingi, tjoetjong bëgindaw paroe Soegt'h, tëlijang bingong petaraw goeroe

Sakti 'itoelah mangkaw petaraw goeroe Sakti ngoempolka(n) 'anaq 'anaqnjaw tadi,

bingong leboelat rasan ka(n) përang laloe lantas di djalanka(n) djadi dami sampaj

tëlijang bingong petaraw goeroe nginaq koetaw besi koetaw tëmbagaw tëlanlaq sampaj

ka langtt terëndjam sampaj ka sërgaw, bëkataw poelaw (bedoe)dari Semoesti, djangan

bingong pëlaraw goeroe sakti 'ambaw di sanggawi panah randjoenaw, babaq koetaw

pandjang Sëlawi 'itoe mangkaw ngoelang ngamo'aq 'ndt'aq 'adaw djoegaw lawani

'oo/rang, kalaw 'oo/rang 'ndtdaw kami moeno'ahnjaw Sënaton sënataq mangkaw kataw

Dari Sëmoesli, 'ambaw di sanggawi panah randjoenaw di manaw badanjaw titi'5q

këlaw di sitoelah tëmpat Sënaton sënataq djadi di gilingnjaw titoe bëkoeliltng di

dalam doeson titt'aq kapadoe(w)'an balaj 'itoe mangkaw di rëdjo'Sh dapat bangkaj

Sënaton sënataq ngamo'aq lagi, djadi mëngakoe 'oo/rang doeson 'itoe boekan Sënaton

sënataq jang mati 'ini Sënaton sënataq 'adaw 'idop, tapi njaw di katawka(n) 'oorang

'itoe ëmas di gawtn di boewat SSroepaw Sënaton sënataq di bëri njawaw di djagaw

malingi djadi di tampaqka(n) di petaraw goeroe sakti 'ini Sënaton sënataq djadi

'adjong bërëdjong bënjanji patjaq, di 'adjong bësoeh'ng bësërdam patjaq djadilah kalaw

petaraw goeroe, mangkaw bëkataw (bëdoe)dari Sëmoesli haj bapaq 'ini boekannjaw Sënaton

sënataq, 'ini ëmas di gawtn, di bëri njawaw njëlah 'ini, djawab petaraw goeroe

Sakti tjaq patjaq kabab njëlah 'ini tila kitaw balt'aq katawnjaw djadi balt'aq galaw

'oo/rang itoe, di djalan 'itoe mast'ah ngiljt'aq përambaq bësoeh'ng bësërdam mast'ah

sampaj kë moekaw lawang kalon ëmas njawawnjaw 'ndigt'aq, djadi ngambong

petaraw goeroe sakti 'ndaq ngoelang di djawab (bëdoe)dari Sëmoesli kami 'nggop

ngoelang sëbab bitjaraw 'oedaw 'inilah pëmbangonan Sënaton sënataq ëmas 'inilah
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mangkaw 'itoe ëmas di tëgaqka(n) di moekaw lawang sëgalaw 'oorang naktl

'oetang galaw.

VIL 'Andaj 'andaj Radt'n Boengsoe (S).

Tembaj 2 'adaw rimbaw sëkampong di toenggoe simpang padoe ëmpat, di toenggoe

koembang banting remas 'ndëkaq 'ndëki'r bëroegaw tjëmpaw di toenggoe kidjang bangli

rëmas, ditoeuggoe roesaw pandjang tigaw, ditoenggoe kantjil belantan, di tëbas

mëndjadi talang 'ndi talang mëndjadi doeson pandjang setaq boekaw sëratos, lëmang

koepang pëtanggawannjaw oroemah këtji'aq mëndjanibat koetjing groemah bësaq

'inggang basinggang, 'anaq tjinaw beoroemah kampong mëlajoe bëoroemah kambang,

'mbaq di siwar lepaw pandjang, dajmg bëgëdong tëngah padang, këmendor bëgëdong

tinggi, tjëtjal 'indjan bëringtn tanggaj noendo'aq'i lobang nioewaraw 'idjang mams

goedongnjaw nangkaw 'mbaq di bëkal goedong nïogr 'inbaq di tjintjin di karang

lëkaw goedongan pinang ngan sandawar boengko'aq mbong di palaq tanah gajor

sandawar di 'oedjong tandjong, 'ndërdaj djalan ka'andaw dalam lo'aq groemah tëroentor

pëtang kadi pandji tëroentor pagi tigaw badjor pëlakat moenggah pëlakat papan

bëtërawang, pëlakat tando'aq bë'oektran dendannjaw manaw rijang koemng tjëpot

di'oempot ngan këloelot di sambong langgëriti, telelaq datang 'andaw dalam ragaman

di koetaw itoe gënap pëmoenong dalam nenggëri Sikat ringki'ah lajang boepandtn

sikat tjepat lab jang koengkonan paribi'ah pemadoe rasan pëmboehong pëmadoe koelaw

tjoelaw tjalaw pëngangat gawi boengko'aq tjabol pënoenggoe koetaw boedor bangaw

dijam dijam di talang 'mpo'aq bësaq dijam di bangsal kaëmasan ninttng di bëroegaw

pandaq sëkap 'intang pëmoeras pandjang rikaw 'oesong sënapang sataw pëuangan

Ratoe kini roerab tëtap boemi tërantam 'oorang sërepat 'mbaq di toengkat 'oorang

sërantjong 'mbaq di tabong boedjang soe'ilon sëlëlakoe, gadtsnjaw toenggal bër'indoewan,

boedjangnjaw toenggal bëoroest'aq'an kërbaj toenggal bërajaq'an batinnjaw toenggal

boetanan, panditaw toenggal sëboetan, djoewaraw toenggal toewah 'ajam, 'itoe

ragaman dalam nenggëri tigaw koe 'andaw tërbandong saw koe'andaw ribang gajaw

sangkan bëdjoeloq 'andaw ribang gajaw di sanaw 'andaw boedjang ngan gadts, di

sanaw boengaw këmbang banjaq, sëtoeraq kembang sëtoertng ranggaw dipaw bëgëmbaw

malam sangkan bëdjoeloq bërembaw malam takot di sëroe kombang laloe boengaw

di sëroe kambang djoegaw noempangka(n) 'abang boengaw rajaw rëmëdjt'ab këmbang

boengaw rentjam koekoe titt^aq boewirtng këmbang sëta'on këmbang tëtjangaq boengaw

laboe, di sanaw 'andaw boedjang ngan gadts, 'asing gadis sanggol sëlipat, 'astng

boedjang dabong sawtëkang mandjtng galaw ka këbon boengaw gadts bëtadjo'Sq

boengaw rajaw boedjang betadjo'aq boengaw tandjong, banjaq bantjaugan toembo'ah

di sanaw, di sanawlah djeling tëpekarat, di sanawlah rëbang tëpekintang mandjtng

bëroegaw ngoedaw 'injaw, lt'ah ragam di kebon boengaw, soedawdi kandang moempaw
gadtng, soedaw di siwar 'akan djalaw remas, doewaw koe'andaw sërimongan sangkan

bëdjoeloq 'andaw sërimongan di sanawlab 'andaw kërbaj banjaq 'adaw kërbaj nanti

goero'ah 'awaq pandaq bëka'tn 'aptr djikaw 'oendjo^r pelitas, bëdegop goeroe di 'oeloe,
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'ajfSq timbali tambaw di lajaran, mangkaw tëragaq poentong 'ndf&q 'adaw tëritong

da'on lah koerang ngtt bëdindang 'agri malam, 'adaw kerbaj 'oeloe 'andaw bësaq

tinggi goedaq gadika(n), </roembaqnjaw koerang doewaw sawi sanggolan 'adaw 'mbaq

bëgrëkoe bëtadjo'Sq goejang 'adaw 'mbaq limos soegi sekilan maso'aq moelot kënan

mandjmg 'andaw dalam kënan pëgi këroentong bangkang, sikatnjaw dja'o'Sh di

'oepatnjaw sikatnjaw damptng dipoedjinjaw, mengoepat 'anaq 'o#rang boedjang.

mëmoedji 'anaq digri gadt's kënan bali'aq këroentong pëno'ah, kënan bali'aq kë#roemah

gëdi f/roemah boero'aq bintang 2 ngan boekan bintangan oli'ah 'agong, sangkan binlangan

'oli'ah langt't, këmptq lëbandjar dari loewan itoe këmptq ograng menagt'ah oroemah

tanggaw loempo'ah parang njawaw bësaq badan 'nd^'aq moela dasao/r sabilah 'ndt'aq

këlangkaban, 'adt'ng boedjang tandang lajaran bë^rtaw 'ilo'aq 'ndt'aq 'adaw ngoelang,

bëortaw djahat 'ndt'aq 'adaw poelaw 'ntëlaraadam sapaw ta'oe 'oetang raamboeloe

koetjtng koeros, tigaw koe'andaw tjetjap nt'ng sangkan bëdjoeloq 'andaw tjëtjap nt'ng

di sanaw 'andaw panditawan 'adji sambajang 'ndt'aq 'adaw rëbah, 'igamaw kentjang

di tëgaqkan, dalam Salibar djoeloqkannjaw 'itoe namaw nanggeri 'itoe, djengo'aq

toembang ratoe doeloe, 'agong tëloensor djoeraj majos, sëbab ratoe karot lt'ah ngoekom

larangan 'mpat lah dipakaj mënoebaw 'oeloe pangkalan këdalam timba këloewüu/r

'mbëkop gawi ngëngadang djadi, noeto'ah da'an petinggtran, lëlaloe ratoe pandaq

'oemor damaw di simbang 'ograng la't'n njëlah di simbang ratoe kini, lë lakoe ratoe

kini bëlom mëngadaq ratoe 'agong mast'ah mëngadaq 'araw bintang bësaq 2 dalam

lajaran toewaw dalam sëgaraw begroemah pangkat di lajaran, beo/roemah pangkat di

sëgaraw 'akap boelan ngadang di genttng tërang bintang ngadang di pantaj këtjt'aq

nëoggëri di 'alahka(n) bësaq nënggeri di pelëbor banjaqlah rëdjong di bansalka(n),

rëti ratoe mangkaw kënan mëngadaq ratoe nanti dijaw soemahan toedjo'ah lagi

sograng di 'angkan koelaw loewaor 'ndi 'itoe bolt'ah 'mbëdot boli'ah nëkani, rëtaw

dalam manggot piltng pintaq pintawan toentong tjanaj lëlakoe ratoe 'agong, lagi

soo/rang 'anaq wadon sangkan 'mbaq 'itoe belakoe kënaw mantarang djëmaw 'idop

kënaw boemi langt't lëlakoe ratoe 'agong, 'ab»s bënang sëbakaw pangkal 'abt's tjintjtn

sëtoembo'aq kiri lt'&h bësoenggot 'nggi rëbijah, soenttng 'ndt'Sq wani toearon lagi,

ratoe 'awaq toewaw badanlah ringaj 'amon di dalam groemah ratoe dijaw 'ndt'Sq

adaw bëkoerang lagi toedjo'ah gëdong di kalang 'oeloe toedjo'ah gedong di kambang

'ilt#r, manaw këkoerang ratoe nijan ratoe 'ndidaw bë^ranaq lanang bë</ranaq so</rang

wadon, dijaw bëdamaw Sindjaran boelan, ringki'Shnjaw mangoepalang tiros këlt'ng

tiros tangan 'awaq poti'ah magindaw soeli, toemtt kadi teloor soewidji bëtis seroepaw

njarong goenttng pinggang lo'aq lawajan bankang bakigr kadi timbangan pëno'ah

këntng lo'aq titi'Sq di 'arisan pakoe 'alt's mënjangkor 'mbon, boeloe mataw mëlëntor

tadji sëngingan kadi nëroedjaw këmbang djari 'alos mënganaq roewan, di roebong

tjintjin parmataw sanggol kamintong lipat pandan sërtaw pandaj ma'oe gadt's dijaw

'antang dalam bërocgaw dalam bëroegaw kambang wajang 'atap gënting përabong

limah 'oendang2 katjaw tëlandjor dindt'ng sëlakaw sëlandjoran raoebongan kadi tëdong

njambërang di tëkan kasaw 'oelagr lidi pandjoeo/riug gangsaw di tërawang, pëntjantjang

gadtng sangka boengaw mangkaw dijaw mëragam tënon 'mpat poelo'Sh ragi di
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balangka(n), sëlavvi ragi mënoempang di tiroe tërinti'Sq galaw maniroe rinti'aq boerong

lërbang koenang 2 sakëbon boengaw sijap 2 nëloesor pinggtr rëriboe mênëka(n) poenggong,

langkenaj na't'aq sënggan 'ntoewat mangkaw dijaw bëragam pantaq, pantaq tjëpar

ïnëmanlaw koendang, koeodang datang soendaraw liwal, mataw malibat libat loeroog,

panlaq samsam sambt'1 tëlawaw pantaq tëmandong 'amban poelos, pantaq, titi'aq

tënon kah soedaw panlaq djarang gadts lah toewaw, pantaq 'ndjani boenttng 'mpaj

sampaj, panlaq moelaj kërbaj djandaw 'aori toe sëdang pëpëtangan njëlah ratoe

mërinlab raangiri nganan minlaq koewisi tëngah laman dijaw 'ndaq ngadjong 'oorang

tjipaq mangkaw 'oorang tampil tjipaq lawangan banjaq toeoron galaw, mangkaw

lawangan banjaq lamptl tjipaq, tjipaq di baraw mati 'akan tjipaq di djantong radjaw
J
itam bësarang di nijoor gading koerang 'adaq sëpanginang njiorr&h galaw pëpandtn

banjaq boe(w)'irtng gadts dëlapan, ratoe 'agong kinaq'an Sindjaran boelan di kinaq'i

sindjaran boelan 'ndi'aq 'adaw njiort'ah kataw ratoe 'agong Sindjaran boelan ngapaw

dengan 'ndt'aq 'adaw njiort'ah Sindjaran boelan nangts sadjaw kataw ratoe 'agong

ngapaw dêngan nangts sadjaw sapaw 'oorang ngendjo'aq kataw, kataw sindjaran

boelan 'ndt'Sq 'adaw djëmaw ngendjo'aq kataw, sangkan badan 'ndfaq 'adaw njiort'ah

maloe di 'mpaq ngan 'mbaw'an maloe di rëmbaq mardjakaw, galaw 'oorang bëmo'anaj

galaw badan 'ndi'aq 'adaw bëmo'anaj, 'ndi'aq 'adaw boebadah nantanka(n) 'ilt'm,

kataw ratoe 'agong kaloe 'mbaq 'itoe dengan moenggablah di balaj pandjang kitaw

noenggalka(n) djemaw banjaq 'mbaq manaw 'akal ngan pabikoe djëmaw banjaq,

njelah Sindjaran boelan moenggah balaj pandjang njelab ratoe noenggalka(n) djëmaw

banjaq, njëlah toenggal djëmaw banjaq, kalaw Radin diwaw kaloe 'mbaq 'itoe dapatka(n)

loe'an rëbijah kënan dijam di palaq lanah 'adjong landang ka sërgaw pintaqlah

koendoe dalam kajangan, njëlah 'oorang 'ndapatka(n) toe'au rëbijah, kalaw toe'an

rëbijah kaloe 'mbaq 'itoe nangkanah 'akoe tandang dalam sërgaw mintaq koendoe

dalam kajangan, njëlah toe'an rëbijah moenggah kebalaj pandjang toedong sarkop kam

pott'ah, langkaran tinggal di balaj pandjang, njawawlah lantas ke sërgaw njelab

toe'an rëbijah moenggah di kajangan 'ndap, laloe moenggah kajangan tinggi, 'nggaori

Radm ginggangan, kataw toe'an rëbijah, Raden ginggangan sangkan 'akoe kesini

mintaq koendoe dalam kajangan ngadjaq toeoron ka'alam boembang batan djoeraj

ratoe 'agong, kataw Radtn ginggangan pajoe kaloe 'mbaq 'itoe, kitaw 'adjong Radtn

Boengsoe toeoron ka'alam boembang balan djoeraj ratoe 'agong, kataw Radtn Boengsoe,

pajoe 'akoe ka(n) toeoron 'anjaw 'akoe 'mbataq sësa'ol ngan sësangi manaw sësa'ot

badankoe 'ini 'amon 'akoe toeoron ka'alam boembang mintaq tegaqka(n) doendangan

tinggi pasangka(n) këbong bararangsaj manaw pantjinaw 'akoe toeoron aori sedang

tengab 'aori 'akoe toeoron 'ndt'aq 'adaw ngëleboe lagi, kitaw bedjandji dëlapan malam,

'akoe ka(n) toeoron ka'alam boembang lagi poelaw 'amon badan sampaj toeoron badan

'ndaq ngeljap përang rami badan 'ndt'aq maso'aq radjaq 'agong, kini ngoelanglah

toe'an rëbijah ka'alam boembang, njëlah bali'aq toe'an rëbijah, djeoromka(n) 'ugga^ri

ratoe 'agong 'mbaq manaw kataw Radtn Boengsoe dijaw ka(n) toeoron dëlapan malam

lagi toeto'aq djandji dëlapan malam 'aori lah sedang tëngah 'aori mangkaw bedëbas

bajang 2 Radtn Boengsoe njëlah sampaj lagi kitjt'aq lagi 'abang laloe di sambot toe'an
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pënatih di bataq kë bëroegaw kambang wajang, njëlah mërintah ratoe 'agong haj

djëmaw banjaq tangkaplah kebaw, tangkaplah këbaw lemboe 'araw 'oeloe padangan,

tangkaplab kambtng 'irang soelang, tangkaplah 'itt'aq lanljang renias, tangkaplah

boerong daraw djantan poetonglah kebaw pagi 'ini, kitaw nganggap Radm Boengsoe,

'amon di ragam Radtn Boengsoe 'astng sagri 'asmg sëmalam dijawlah ngoendang

kapandajan, ragam ratoe 'agong nginaq'i Radm Boengsoe sapaw 'ndt'aq ta'oe Radtn

Boengsoe pëgal pantji mëngoeloe balang tandaw 'abang di loebang tangan, soerat

tangan bëringtn naYaq, lidah belang gigi melilaw pegat pantji mëngoeloe balang

toedjo'&h masaq përoewang djadi bëbajang pandaj njëroepaw djadi soero'ah 'adjong 2

ngan. diaw soemor bënjawaw batan 'oesisioxan 'oorang bëdoeson ringkt'Shnjaw boekan

mangoepalang, lërënggotlah dijaw patjaq ngoengkang dijaw mëngoendang kapandajan,

njëlah 'adaw
J

anaq radjaw 'itam, 'anaq pënakan ratoe 'agong, Radm Mas damawnjaw,

Ranggoenang Sari, badjoeloq Radm Malilo bali'aq kenau tandjang lajaran balt'aq 'ndi

'andon poelaw boerong sampaj dalam nanggëri dijaw toenggalka(n) djëmaw banjaq,

kataw Radm Mas, haj Radm Diwaw, mintaq boewangka(n) Radm Boengsoe, kataw

Radm Diwaw 'apaw sëbab 'apaw moelawnjaw mangkaw kabau mintaq boewangka(n)

Radm Boengsoe, djawab Radm Mas sangkan Radm Boengsoe 'ndaq di boewang Radm
Boengsoe karot pintaq'an dijaw 'ndaq mangkal bëperang toedjo'ah kali, Radm Mas

'ndidaw koewawaw përang rami, kataw ratoe 'agong, kaloe sërëpat, doeson laman

'apaw boli'ah boewat boewangka(n) Radm Boengsoe, 'amon 'ndt'aq koewawaw përang

rami dënga^r Radm Boengsoe ka(n) tëboewang njëlah Sindjaran boelan nangts sadjaw

sëbab mo'anaj keljt'aq ka(n) tëboewang, 'ograng banjaq bingong 'anjaw Radtn Mas

'udi'aq 'adaw këtëgahan di 'adang 'ndi'aq katoewadang, njëlah Radtn Boengsoe di

boewangka(n) di 'antat këdjoermg karang mënganggoe simpang padoe 'mpat, njëlah

di 'antat kësanaw Radm Boengsoe lt'ah ragaman di simpang padoe 'mpat di loenggoe

maljan bëlantan boewasnjaw boekan mangoepalang Radtn Boengsoe di 'antat kësanaw

tëpt'5qka(n) ka simpang padoe 'mpat dijaw toekini sëdang tido'Sq, Radtn Mas laloe

bali'aq, 'amon ragaman Radm Boengsoe, mangkaw dijaw tampil ngantawi mëngoengkang

di simpang padoe 'mpat Radtn Boengsoe nginaq'i Sindjaran boelan, 'ndi'aq 'adaw

nginaqnjaw sindjaran boelan, njela Radtn Boengsoe nangts, patjaq dijaw matjan

bëlantan 'nggoelot Radm Boengsoe, tigaw kali nëngkabang këtjol tëlëbos Radtn Boengsoe

bëkataw kataw Radtn Boengsoe beits binalang matjan bëlantan djëmaw sograng

'ndt'aq 'adaw tëboeno'ah 'oertp di boemi di maq lagi kaloe dëngan 'ndt'aq 'adaw

tahoe 'nggaori 'akoe Radm Boengsoe njëlah 'ini sërtaw tëdengagr kataw 'iloe lëlakoe

matjan bëlantan simbar tangannjaw Radtn Boengsoe, kiparka(n) dijaw kehëlakang,

lëpos takot Radtn Boengsoe, dingt'n sëroepaw baloe djalaw sasah seroepaw balang

pisang njirap 'idjoe njirap koentng, Radtn Boengsoe sampon madam, tesëpar di

djoertng karang di simpang padoe 'mpat njëlah lakoe Radm Ginggangan dalam
kajangan agri toe sëdang pepëtangan mëtoe ribang 'ajaw 'ajawan tidtngka(n) tjintjt'n

kabangkoeloe toenaq dijaw kaja mantirmg, tidtngka(n) tjintjtn ka Tandjong Sëraj

loenaq dijaw kë Radin gantjanaw, tidtngka(n) tjintjtn kë salibar 'ndt'Sq 'adaw mënginaq
Radtn Boengsoe, tidtngka(n) tjintjm djoertng karang 'adaw di sanaw Radtn Boengsoe
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dijaw toe sedang sampon madam, kataw Radtn Ginggangan toe'an Makdoem tila

kitaw ioegron kë 'alam boembang, Radtn Boengsoe sampon madam, njelah toegron

Radtn Ginggangan doewaw dengan toe'an Makdoem, bataqka(n) minjaq poelang napas

bataqka(n) selasi toedjo'ah tangkaj, njelah sampaj ke djoering karang lelakoe Radin

Ginggangan doewaw dengan toe'an Makdoem, di 'oeraq di lelanggoej pantaq ngan

minjaq poelang napas kepas selasi toedjo'ah tangkaj lelakoe Radtn Boengsoe, sertaw

tekenaw minjaq poelang napas beringgot kettng beringgot palaq meroendjong diaw

bangon, njëla bëkataw Radtn Boengsoe nint'aq kamoe Radtn Ginggangan doewaw

dengan nint'aq kamoe toe'an Makdoem tila ngoelang kajangan tinggi li'Sh ragam

Radtn Ginggangan simbar tangan Radtn Boengsoe kiparka(n) dijaw kë belakang toendaw

ngoelang kajangan tinggi It'ah ragam Radtn Boengsoe, sertaw sampaj kajangan tinggi

'astng sao/rt 'astng semalam dijaw la ngoendang kapandajan, tërënggot dijaw boedjang

ketji'aq, lelakoe Radtn Boengsoe, bëgoeroe lawan betaujaw di Radtn Ginggangan,

nanjawka(n) goeroe lanang sograng, di boemi tidang barlawan, bëlawan tidang bëtëmoe,

bëtëmoe djoegaw mati 'oo/rang, nanjawka(n) 'oetjap pëlebor rantaj, nanjawka(n) 'oetjap

maso'aq limoenan, nanjawka(n( 'oetjap mataw goenttngan, 'abt's goeroe Radtn Boengsoe

'agri toe sëdang pagi 2
, kataw Radtn Ginggangan haj Radtn Boengsoe dengan ngoe-

langlah di'alam boembang, sëbab dtandji lom toeto'aq sëmajaw lom sampaj, kataw

Radtn Boengsoe 'ndt'aq 'adaw koewawaw 'agi 'ndt'8q 'adaw tetahan badan lt'ah

'ndt'aq 'adaw tëtanggong 'olth njawaw kataw Radtn Ginggangan, djangan 'mbaq 'itoe

alah kah pënakot poelaw dengan, kataw Radtn Boengsoe pajoe kaloe 'mbaq 'itoe 'akoe

kah ngoelang di 'alam boembang lt'ah ragam Radtn Boengsoe bëtëpo'aq bëtangan

doewaw njëroendaw 'angtn doewaw belas njelah sampaj këdjoering karang, sampaj

dijaw këdjoering karang, lelakoe Radtn Boengsoe beroepo'aq boemantjaw sograng,

sebab belajar 'ndt'aq 'adaw bëtoenggangan kerist'ng besi 'ndt'aq 'adaw di awaq, njelah

dijaw belajar djoegaw noenggangi sampang salirang setaq koe sampang di toedongka(n)

setaq koe sampang di doedoq'i belajar 'ndigi di rentika(n) 'agi 'ndi sijang 'ndi malam

toedjo'ah 'agri dëlapan malam, kënan sampaj kë poelaw pandjang, 'amon ragaman di

poelaw pandjang 'o^rang tëgaq gëlanggang rami, njelah Radtn Boengsoe moenggah

gëlanggang tinggi nëngah 'nggi djemaw banjaq laloe di rëdjong 'Anaq Dalam, njelah

di kawaj 'Anaq Dalam, njelah Radtn Boengsoe moenggah kërëdjong 'Anaq Dalam,

kataw 'Anaq Dalam sapaw damaw kaban sapaw djoelo'aqka(n) kaban 'anaq sapaw

pënakan sapaw lelakoe Radtn Boengsoe, njelah damaw di boenika(n), njelah doeson

di lindongkan, kataw Radtn Boengsoe, reti 'akoe 'ini 'anaq Koeboe 'alaw 'alawan

'anaq Koeboe 'alaw di grimbaw njelah njërempaq nangkoedaw Dërdjtn bedagang 'oebi

ngan këladi, rëdjong pëtjah nangkoedaw madam badan tëpëpas poelaw 'ini mandang

tësëpar djoelo'aqka(n)koe, kataw 'Anaq Dalam moewaraw Bangkoeloe djangan 'mbaq

'itoe lt'ah përambaq sëbab soedaw kami lihat di pandang di rilang soedaw lihat

'ndt'aq boelaq pënëmon badan, koepandang dalam, pënggrasawkoe, kaban koetanggap

Radtn Boengsoe sëbab koepandang koeribang soedaw koewinaq dalam pënggrasawkoe

lo'aq kidjap Ratoe di Salibar ringki'ah maniroe Radtn Diwaw tëtoembo'aq bingong

Radtn Boengsoe njelah ngako'&q laloe ngangkani 'itoe Ragam Radin Boengsoe, kataw
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'Anaq Dalam kaloe kaban 'ndt'Sq 'adaw patjaq gi bëorëlaw sëbab kaban tëboewang

lagi këtji'aq reti kaban 'anaq kelawaj karai Bangkoeloe, kininjaw kalaw kaban 'ndt'Sq

'adaw patjaq gi bëorëlaw dalam Sëlibar lah kalah di bator 'oorang koetaw Alji'Sh

Sindjaran boelan lah këlawan ratoe lah sedang sampon madam ratoe ka(n) telaq di

'alang balaj tëgantong moekaw lavvang, doeson koe soero'aq tëngah malam pagi'an

pandaq doeson kalah sërtaw ta'ant'ng di bitjaraw lelakoe Radtn Boengsoe ngëtjtp

'ndidaw makan masam ketjtp sëmboeni goenttng patah maraq daj mërampang tjoeptng

'awaq pott'Sh niroe kësoembaw sëbab djëmaw mëlawan dindjo'aq kataw 'oeloebalang

di bëri maloe berangkat 'ndt'Sq 'adaw pamt't lagi pisar toemtt gandjor bedjalan dijaw

toeoron kalimboengan sëbab dijaw ka(n) ngoelang bëlajar kapandjt'ng dalam Atjt'Sh

kanoentoti Sindjaran boelan, njelah dijaw ngoelang bëlajar, bëlajar 'ndigt'aq di

rëntika(n) 'ndi sijang koe'alt'aq malam, 'ndi malam koe'alt'aq sijang poelaw toedjo'ah

'aori dëlapan malam dami marilang ka sëbëlah katon tëlatang nënggëri saloe ring-

ki'ahnjaw boekan mangoepalang tëtjoego'aq kadi lo'aq tandjongan talintang kadi lo'aq

tampa'an boengko'aq nibong di palaq tanah gajor sandawar 'oedjong landjong 'ndërëdaj

djalan ka'andaw dalam lo'aq roeni tëlentor pëtang kadi pandji lëlëntor pagi tigaw

badjor pëlakat toeoron pëlakat papan bëtërawang takot ka(n) rëmpa(u) bërgado'ah

pëlakat tando'aq bë'oekt'ran dëndannjaw manaw rijang koentng tjepot di 'oempot ngan

këloelot toenoh di sambong tënggëriti tëlëlaq datang 'andaw dalam lt'ah ragam Radtn

Boengsoe mangkaw sampaj 'andaw dalam laloe moenggah mendaratan sampaj kepadang

pandjemoran, njelah 'adaw boenttng bëriboe Radtn Boengsoe tampil betanjaw kataw

Radm Boengsoe 'adoeh 'ibong kërbaj boenh'ng 'apaw djoelo'aqka(n) nënggëri 'ini sapaw

sinlan sapaw pënggawaw sapaw lawangan mangkoq koetaw sapaw mënoenggoe

loerong gedang laginjaw poelaw 'apaw moentjaw nënggëri rami, 'amon timbal kërbaj

boenttng kaloe dëngan 'ndt'aq 'adaw ta'oe di djoelo'aqka(n) nënggëri 'ini koetaw

Atji'ah njelah 'ini Pangëran Tjili di loerong gëdang Ratoe 'anlang di balaj pandjang,

bëringtn Moedaw mangko'aq koetaw sangkan moentjaw nënggëri rami 'oorang di 'oemaw

bali'Sq kë talang 'oorang di talang bali'Sq ka doeson, sëbab 'oorang ka(n) nikah ka(n)

sindjaran boelan ngan boedaq Bëringin moedaw përolthan nawan dalam sëlibar tapaq

kalawaj Radm Boengsoe, sërtaw tëhamng di bitjaraw lt'Sh ragam Radtn Boengsoe

bësëbot bësësiban lamon soenggo'ah koendoe bëtoeoron këlamkan tjajaw Radtn Boengsoe

badan 'ndaq djadi rëramaw koentng lt'ah ragam Radtn Boengsoe njirap koe'abang

njirap koentng këlam tjajaw Radtn Boengsoe, timbol tjajaw rëramaw koentng njelah

dijaw bëdjëdjaq bëtoenggoe'an lëpaska(n) 'oetjap lanang soorang di boemi lidang

bërlawan, bërlawan tidang bëtëmoe, bëtemoe djoegaw mali 'oorang, lëpaska(n) 'oetjap

mataw goenltngan dijaw maso'aq limonan koetjt'ng koembang, 'a<yri koe sëdang tëngah

malam dijaw maso'aq bëroegoe kambang wajang disitoe badah sindjaran boelan

bëloenggo'ah lt'ah ragaman Sindjaran boelan sërtaw loewinaq Radtn Boengsoe nërapnap

banjoe mataw 'oemban, kataw Sindjaran boelan 'adtng malang Radtn Boengsoe

djoewartp dëngan di dënijaw dami gi 'idop gi 'ilo'Sqlah 'anjaw 'mbaq 'ini ba't'Sqlah

dëngan ngoelanglah kë Salibar djangan dëngan, mangkalka(n) përang kaloe dëngau

moenggahka(n) përang 'ndt'aq 'adaw tëtahan Wali badan 'ndt'aq 'adaw tëtauggong
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'olt'ah njawaw sëbab belawan 'oo/rang koetaw 'Alji'ah, përang tëgoendjaj kagoemboelan,

djawab Radtn Boengsoe kakaq kamoe Sindjaran boelan 'ndt'aq ta'oe kamoe gaori 'akoe

reti badan koendoe bëtoeoron, toeoron kadi kajangan tinggi, toeoron 'adaq ngelboe

lagi badëndan benang sëlambaor ngoendang sesa'ol ngan sesangi, manaw sësa'ot badan

koe 'ini 'ndaq menanggong përang rami 'anjaw kataw gaori kamoe bataq pesakaw

dari Salibar, bataq pedang roemaw gagas bataq dëhong rijaw tangt's, pesakaw dalam

Salibar tëlajaq tëlajong moeno'ah toewandjoe dëmam sëmalam lambat pëlajon mati

djoegaw lëlakoe Sindjaran boelan 'ndjo'aqka(n) pëdang roemaw gagas 'ndjo'Sqka(n)

dëhong rijaw tangi's, 'aori koe sëdang tëngah malam kalaw Radtn Boengsoe, Sindjaran

boelan badan bëpërang, saori pagi pasangka(n) tënggang pëdoepaw'an, sëbot diwaw

pantaw diwataw sëbot diwaw kajangan tinggi, sëbot nint'Sq Radtn Ginggangan sëbot

nint'aq toe'an Makdoem mintaq dinaq di gimbari sëbab aroekol lah lawan kali ini,

'aori koe sedang tëngah malam tëngah malam tëlimpas poelaw 'ao/ri lah 'imbaw

përak sijang, ltp gëment'ng padjar mëtoe mantjoerong mataw 'ao/ri toerabo'ah It'ah

ragam Radtn Boengsoe moenggahi balaj pandjang nëdaw nërataw sëdang tido'Sq ratoe

këtëtaq di 'alang balaj ligasnjaw gantongka(n) moekaw lawang tëgoo/r limboo/r di

dalam Atjt'ah loelo'aq 'oelat bangon di moeloe soeraq samboeni birt'q djadi rëngong

samboeni mëdoe toendjol palaq kadi 'arang tëtoempah, 'oorang 'nggtnggang Radtn

Boengsoe tigaw 'agri tigaw malam lah ganggang sëndjataw dalam 'Atjt'ah, Bëringtn

Moedaw sampon madam, madam di boeno'ah Radtn Boengsoe, lëlakoe Radtn Boengsoe

tërasaw pajah lah 'adawlah dami marilang kë sëbëlah 'adaw nijan përahoe toedjo'ah

përahoe toedjo'ah sëtali 2 përahoe toedjo'ah sëtoendaw 'itoe rëdjong 'oo/rang Bëngkoeloe

;

tjawt's dandanan kandt'aq përang dijaw noengkat përang Radtn Boengsoe, njëlah sampaj

'oorang Bangkoeloe 'oo/rang Bangkoeloe ngamo'aq poelaw Lëmang batoe bëpoepo'aq

padaw 'oelaq la'ot, Kaji manliring bëpoepo'aq padaw Pangiran Tjili, Rindang papan

bëpoepo'aq padaw Nantan tëloo/r 'anaq Dalam bëpoepo'aq padaw Djalaq rambajan,

Itam bëlaraw bëpoepo'aq padaw Salaq sëtandjong, itoelah 'oo/rang bëpërang tigaw

'aori tigaw malam, njëlah kënan Pangiran Tjili moetahka(n) darah sëbab bëpoepo'aq

padaw Kaji mantirtng, kataw Pangeran Tjili 'adtng malang boedjang lawangan,

'mpo'aq mamaq 'oelat la'ot, tila kitaw mëlëdjang përang 'oo/rang Bangkoeloe 'ndt'aq

adaw tëlawan, njëlah 'Atji'ah laloe kalah dijaw mëlëdjang përang, laloe Radtn Boengsoe

djëngo'aq Sindjaran boelan, kakaq kamoe Sindjaran boelan loeoronlah dengan paroe-

laman, tila kitaw bëlënio'aq ngoelang balt'aq njëlah Sindjaran boelan toegron këbawab,

lëlakoe 'oo/rang Bangkoeloe, mangkaw dijaw tamptl nawan mënawan gadt's 'oeloe

sambaj, mënawan boedjang 'oeloe gandaj, mënawan battn 'oeloe o/roemah mënawan

kërbaj 'oeloe 'andaw mëndjarah rëtaw lawan bandaw njëlah Radtn Boengsoe bali'aq,

Sindjaran boelan di bawawnjaw toedjo'ah 'aori dëlapan malam mangkaw sampaj

dalam Salibar, di tëmoni dalam Salibar doesonlah sëorot doesonlah djadi padang

titiran, beroegaw nga'to/r di tëpi laman poejo'ah moepoo/r di paroelaman, lah lt'aq

Radtn Boengsoe, mangkaw doeson di sijangi o/roemah balt'aq di tëgaqka(n) mangkaw

dijaw mënangkap këbaw lëmboe 'araw mënangkap kambtng 'irang soelang, mënangkap

'itt'aq lantjang rëmas, noenggalka(n) loerah batang 'aori dijaw tëgaq gëlanggang rami,
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njëlah sampaj djoewaraw banjaq, njelah gëlanggang di djadika(n) toedjo'ah *agri dëlapan

malam mangkaw lasong njambëh'ah këbaw, lemboe araw, mangkaw lebar djoewaraw

banjaq, 'itoelah Salibar bal^aq 'ilo'aq.

VIII. 'Andaj-'andaj Ringgan Sedajoe (S).

Bemoelaw 'adaw soe'atoe radjaw menoenggoe 'adaw soe'atoe nëgri tjëritaw'an

'oorang toewaw toewaw kabar dalam 'andaj 'andaj 'itoe radjaw bëo/ranaq boedjang

bëo/ranaq gadis namawnjaw boedjang Ringgan sëdajoe, namawnjaw gadis, Sindjaran

boelan, këdoewaw sipanaw djarang mangkawnjaw gadis doewaw 'itoe 'akap 'akap

loegron kaji'aq bëlimaw, sëtampor dijaw belimaw 'itoe datang lang limaw 'iko'aq

njambor palaq Sindjaran boelan dapatlah oroembaq tigaw lambaor, lang limaw 'iko'aq

'itoe lëngit, Sindjaran boelan 'itoe dapat 'idapan djadi Sindjaran boelan dijaw doewaw

bedrading 'itoe halt'aq këoroemah, 'abts bekatawlah sipamaw djarang kepadaw 'ndo'aq'ö,

Sindjaran boelan dapat 'idapan di simbar lang limaw 'iko'aq, 'ndo'aq'ö dengao/r kataw

'itoe dijaw panggtllah Ratoe ngadjong toeoron di balaj pandjang ngadjong 'ndikaw di

dalam bëroegaw Sindjaran boelan dapat 'idapan toeoronlah Ratoe djaq di balaj pandjang,

di dalam bëroegaw di kinaqnjaw Sindjaran boelan 'itoe boewidapan soedaw 'itoe Ratoe

dëngan 'oorang banjaq mintaq panggtlka doekon peli'araw mintaq pangilka rëbijah

patjaq mandang sampajlah doekon pëli 'araw sampajlah doekon patjaq mandang,

mangkaw njilap këmenjaw 'itoe matilah 'itoe pendilaw mëgat ganlong mangkaw

sampajlah poelaw rëbijah patjaq mandang njoekaw'i Radjaw mangko'aq pottah,

mëmandaug 'mpat pëndjoeoroe boemi 'ndidaw dijaw laloe wan 'itoe, mëmandang

'mpat pindjoeoroe langt't 'ndidaw dijaw laloe wan 'itoe mangkaw di pandang Sërijan

pandaq di pandang Sërijan pandjang 'ndidaw dijaw laloe wan 'itoe, mangkaw di

pandang poelaw poesaran tasik 'ndidaw djoegaw dijaw laloe wan 'itoe, mangkaw di

pandang poelaw bëringui Soengsaug 'ntagraw sërgaw ngan dënijaw 'ndidaw laloe wan

'itoe, mangkaw baW'aq di pandang dalam nëgri mangkaw njawaw lah sah di nëgri,

rëbijah lah banjaq bëloepot, pandilawlah banjaq bëlepas, mangkaw bah'aqlah doekon

peli'araw mangkaw bah'aqlah doekon mëgat ganlong, mangkaw bah'aqlah rëbijah

patjaq mandang mangkaw matelab Sindjaran boelan mangkaw mërintahlah ratoe

këpadaw 'oorang banjaq mintaq kadja(h)ka mëkam padoe'an balaj mintaq tëbangka

nijoo/r ngan pinang, mangkaw mintaq tangkapka poelaw këbaw lëmboe'araw batan

mpol Sindjaran boelan, mangkaw dandanan soedaw tëpëroempoe Sindjaran boelan di

maso'aqka mëkam padoe'an balaj moengkirlah mo'anaj Sindjaran boelan namawnjaw

Ringgan Sidajoe 'ndaq noentot Sindjaran boelan, mangkaw dijaw pamtt ngan Ratoe

'agong bapaq 'akoe 'ndaq noentot Sindjaran boelan, mangkaw timbol Ratoe 'agong

maraw, kaloe bëlom dapat djangan bah'aq mangkaw Ringgan Sidajoe mënjikap laloe

mëmakaj bëbadjoe poko'aq sëroewal pëtaq gitar këtoepang gelang Kasam njëngkëlang

kegris timaw koepang njandangka pëdang djambat 'angm mangkaw toeoronlah dijaw

mërtjaq laman libagaw boebos dijaw këmoekaw lawang mangkaw 'adawnjaw pisang
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sëbatang mangkaw bekataw Ringgan Sedajoe këpadaw batang pisang 'itoe, batang

pisang 'aningka rëdjongkoe, pisang te in ba toe loewao/r kandang tanaman 'o</rang

moewaraw pali'aq 'oemang pi'atoe mërtandang besaqlah toewah mangkaw balt'aq,

mangkaw sahlah Ringgan Sedajoe moekaw lawang laloe këpadang pëndjëmoo;ran

mënëngah padang niaso'aq </rimbaw mangkaw bëlëmoelah ngan padang libao;r Ijëpot

tjëpot mataw nginaq tjëpot ngan tëpijaw bëtoenggoe ngan kajoe sëbatang bësaq'ö

boekan salt'aq 'alaw kaloe bëda'aw lagi sëda'aw kaloe bëtjangka lagi setjangka 'itoe

bënamaw bëringtn soengsang palt'aq 'antao/raw sërëgaw ngan dënijaw mangkaw di

kinaq di pangkal kajoe 'itoe bëtoenggoe mandoesijaw so^rang bënamaw Radjaw

sëmpornaw ngëroewanka 'oo/rang balt'aq pigi *o</rang 'ndaq balt'aq kasërëgaw 'o</rang

'ndaq balt'aq këdenijaw mangkaw bekataw Radjaw sëmpornaw 'ndaq këmanaw kaba

Ringgan Sedajoe mangkaw, djawab timbal Ringgan Sedajoe akoe 'ndaq tandang

kësërëgaw 'ndaq noentot Sindjaran boelan mangkaw kataw Radjaw sëmpornaw maraw

mangkaw Ringgan Sedajoe bëdjalan nëngah padang 'nggijang djadi sah di padang

nggijang djadi laloe këpadang dja^rom pënjoelam sah di padang djaorom penjoelam

laloe këpadang o/roempot mams, sah di padang ^roempot mams laloe këpadang

«/roem pot sëmat sah di padang o/roempot semat sampaj këpadang ma'asar sah di padang

ma'asar sampaj di padang ma*alibao/r 'angatnjaw boekan salt'aq 'alaj mataw'ao/ri

mënoengkat këntng mangkaw dijaw mëngantjam djambat goenlong 'allah hoerabi

banjaq 'oorang mangkaw di sitoelah bëtoenggoe Radjaw badjang dami di kinaq

Radjaw badjang poenggongnjaw 'oepaw 'oembi nijo</r sëdëpaw lëngkaraw dadawnjaw

palaq'ö 'adaw 'mbaq këmiltng pinggang'ö 'adaw 'mbaq palaq siwar mangkaw bëkatawlah

Ringgan Sidajoe këpadaw Radjaw badjang 'apaw sëbab djëmaw tëlaloe banjaq sëbab

'akoe bëtanjaw këpadaw Radjaw badjang 'apaw sëbab 'oo/rang banjaq 'mbaq 'ini

kënangkoeraw sëbab mangkaw koetanjawka banjaq 'oo/rang mënjoerong 'iko'aq banjaq

'oo/rang bëboeloe 'ajam banjaq bëtinaw ngambtn poentong banjaq bëtinaw toendjang

o/rajt'ah, banjaq 'oo/rang mataw lë këlibt'aq banjaq djëmaw bëkoedaw djëmaw inangkaw

timbal Radjaw badjang haj Ringgan Sedajoe 'akoe 'ini mënoenggoe djambot goentong

ninggo'aqka 'api nërëkaw njanjt'ah kawah sëboewah ngëroewan ka 'oo/rang salah

ngan bënao/r sëbab dijaw njoerong iko'aq dijaw galaq maltng këbaw sëbab dijaw

bëboeloe 'ajani dijaw galaq maltng 'ajam, sëbab bëtinaw ngambtn poentong dijaw

galaq maltng poenlong sëbab bëtinaw toendjang o/rajt'ah dijaw galaq ngëntamka laki

sëbab banjaq djëmaw bëkoedaw djëmaw sëbab dijaw lindjang ngan bini djëmaw

sëbab dijaw mataw tëkëlibi'aq sëbab itoe lanang galaq nginaq 'anap bini djëmaw

'idang 'idang nginaq salah 'itoelah, kaloe 'oekoman 'oo/rang moeno'ah djëmaw di

panggang dalam 'api nërëkaw soedaw di panggang dalam 'api nërëkaw sampaj dijaw

mëndjadi 'aboe mangkaw 'itoe 'oo/rang balt'aq di 'idop'i mangkaw bah'aq lagi di

maso'aq kedalam kawah 'ndidaj sampaj 'antjor djadi 'ajt'aq mangkaw balt'aq di 'idopi

lagi ngan Radjaw badjang lëpaslah dijaw dari përsalahan mangkaw soedaw dijaw

ngitjt'aq ngan Radjaw badjang mangkaw bëdjalanlah Ringgan Sidajoe sënampor dijaw

bëdjalan mangkaw sampaj këkoetaw roetji, mangkaw dami di kinaq'i koetaw roetji

bëkoetaw bësi bëkoetaw tëmbagaw soewitaw 'ndjam di boemi soewitaw 'ndjam di
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langt't, mangkaw bingonglah Ringgan Sidajoe 'rabaq manaw maso'aq këdalam negen

'ini mangkaw dapatlah piktran Ringgan Sidajoe laloc dijaw bësalt'aqlah mendjadi landaq

mangkaw di gio/rt'aq'ó di pangkal koetaw mangkaw lëmaso'aqlah dijaw di dalam nëgri

'itoe mangkaw dijawlah maso'aq dalam negri 'itoe, mangkaw bësalt'aqlah dijaw mendjadi

pinaw kawan këtjt'aq mangkaw nginaqlah dijaw dalam negri 'adaw nijan bëteri

Sindjaran boelan betënon di 'atas Mëligaj mangkaw najt'aq Ringgan Sidajoe di 'atas

Mëligaj 'itoe mangkaw bëkatawlah Ringgan Sidajoe kakaq A'igri boenttng dënijaw

'akoe tadi nginaq përahoe njoenggot 'mbataq dagangan sëgalaw 'adaw mangkaw

bëkatawlah Sindjaran boelan di kelawaj 'imam soehor namawnjaw Dajang Ranlajaw

'angt'n lenggok lënggab mangkaw kataw gadt's doewaw 'itoe maraw mangkaw dami

tëdëngaor kataw maraw dijaw loegron këpao/roe laman laloe toegron kajt'aq mangkaw

sampaj pinawkawan 'itoe kaji'aq siwawlah dijaw mintaq toeoronka dagangan sëgalaw

'adaw mangkaw soedaw 'itoe dijaw bëkataw sampajlah përahoe sëboewah ngan

dagangan sëgalaw 'adaw mangkaw na't'aqlah pinawkawan 'itoe këdalam përahoe

noenggoe'i dagangan banjaq mangkaw nginaqlah dijaw këdao/ralan 'adaw nijan gadt's

tigaw mangkaw gadt's tigaw 'itoe na't'aqlah këdalam përahoe 'itoe mangkaw 'itoe

gadt's menawa mant'aq mas mangkaw di dalam gadts tigaw 'itoe mcnawa mant'aq

mas përahoe 'itoe laloe belajagrr mangkaw 'itoe gadt's nginaq këtëpijan dijaw soedaw

di tengah la'ot libar/r laloe nangt'slah Dajang Rantajaw 'angt'n lenggok lënggah mangkaw

bëkatawlah Sindjaran boelan haj 'adtng kamoe doewaw ngapawlah nang/s 'aloni 'akoe

kënaw tawaw 'ini kaba koetawaw poelaw mangkaw përahoe nëngah la'ot libaor

ngamtjam këla'ot batang sah di la'ot batang ngantjam këla'ot toenggol sah di la'ot

tonggol ngantjam la'ot kijambang boedaq, sah di la'ot kijambang boedaq nëngah la'ot

bëkoe sah di la'ot bëkoe nëngah la'ot 'api sah di la'ot 'api mangkaw maso'aq la'ot

poesaran tastk 'akap 'a'op këlëman pëtjah mangkaw nampaqlah nëgri 'ini mangkaw

përahoe sampaj këpoelaw Ranggas mangkaw 'adaw dënga</r pëkfSq djemaw 'oorang

sërëgaw lah bëtoentot 'Imam Soehor toedjo'5h bedrading mangkaw bëlajaor di sampang

sëlambagir sogrrang 'oembanlah këpoelaw Ranggas mangkaw bëkataw 'Imam Soehor

këpadaw Ringgan Sidajoe 'alangkah kaba soenggot ka përahoe këpoelaw Ranggas

kitaw bëpërang saorini mangkaw kataw Ringgan Sidajoe maraw mangkaw toeoronlah

Ringgas Sedajoe bëka'tn pot /'ah bëbadjoe pott'ah 'ikat 'ikat kelambi pott'ah toedongnjaw

potï'ah poelaw mangkaw Ringgan Sidajoe toeoron moedjahlah 'Imam Soehor mangkaw

kënawlah 'ampar dadaw Ringgan Sidajoe bëdëtas mëndënt/ng 'oeri nanaw di pangaw

hesi 'ndidaw di pangaw bësi lagi mantjt'aq sëkilan boengaw badjaw mangkaw

'mbalas poelaw Ringgan Sidajoe noedjah 'Iman Soehor kënaw poelaw 'ampar

dadaw 'ndidaw poelaw di makannjaw sampajlah belagaw 'ndidaw bemati'an

mangkaw bëkatawlah 'Imam Soehor këpadaw Ringgan Sidajoe lëbarlah kitaw

belagaw 'ini, kitaw bëlagaw 'ndidaw bemati'an kelawaj kitaw sëkalijan mangkaw

timbal Ringgan Sidajoe maraw mangkaw sëkalijanlah këlawajnjaw mangkaw

'Imam Soehor balt'aq këkoetaw roetji Ringgan Sidajoe balt'aq këkoetaw 'abong

mangkaw dami balt'aq këkoetaw 'abong doeson sëojot laman soeni nëgëri di

bator 'oorang 'atjt'ah.

VER 11. BAT. CEN. LUI. 17
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B. GOERITAN (B); TJERITAW OOK TJERITAWAN (S).

Goeritan Koetë Koepang.

Lamon 'akoe noerolka(n) panton panton, koepaj di rawang bësirap ketikë pasang

moenggah koempaj kemambang bëo/roeloe'an hërap ketikë pasang DJinlaq koempaj

këinambang bë</riliran 'ndtq koempaj kijan kemambang hati rindoe kemambang poelë

habts panton, simbang goeritan, goeritan manë di goeritka(n), di koetë Koepang di

goeritka(n) sangkan di sanë di goerilka(n) rëti di sanë lanab toewë sërëmpaq djadi

ngan Pëlimbang, toenggal sëbotan ngan Bengkoeloe 'Ogan 'Imm lagi gëmawa moesi

lagi rintjong lading ngan Besëmah lagi poendoq pandjang lamon badan noerotka(n)

dijë 'ndtq 'ade habts, karang goeritan mandjtng kënëgëri manë di da lam di negen

doeson mënandjaq raënandjongan doeson tëtandjaq ke sëgarë doeson tëlandjong këlajaran

palaq tanah pëmatang gënttng 'oedjong tandjong pëmatang poetos doeson moengot

kërtë diwë doeson tinggi nagë diwatë tigë moewarë mangkoe doeson tigë koewalë

ngëtarë bangon sëkoeha sërimongan doewë koehandë tjëtjap hëntng tigë koebande

ribang gajaw manë di handë sërimongan hitoe handë kërbaj banjaq 'mpat poeloh

boenttng 'mpat poeloh kërbaj moede manë di handë tjëtjap hëntng 'iloe handandë

'ograng pëndilë hërap këlikë pagi pagi loq sëmantong tijap ribot tëlassan pëndilë

mandi, doedoq di batoe soembajang, soembajang këlimë lime soembajang kelimë

waqtoe lah waqtoe soembajang poelë 'igamënje këntjang di lëgaqka(n) tinggalka(n)

koedaj di sanë di toetor handë ribang gajaw manë di handë ribang gajaw harap

ketikë pëtang pëtang tigë badjor pëlakat moenggah tigë badjor pëlakal loeoron pëlakat,

gangse bëtërawang, loq bintang paling sëlakë, sëlat sëlawang pattng rëmas dedannjë

manaw koentng boekan manaw tadoq tadoran kënan noemboqka(n) sëndirinjë kënan

toemboh di lawang lëlëlaq sampaj handë dalam tjëpot di'oempot ngan keloelot pëtjah

di gërdom ngan tëmbagë rëmoq di lantjtq ngan koentngan bilang roewang </roewas

nganggoe 'oektran këgawtn boedjang poerisë napal këloq tambonan kalong kërëtë

ka'tïan tampong ranttng koentng ka'ttan gitar këmoeroe 'ampajan ka'tn tanah tëbtng

sandaran doedong bëtoeuggoe tëras pandjang toedjoh. badah gadts mëmbiroe sanggol,

badah boedjang mëmbiroe gitar di sanë tjintjtn tëpësinoq di sanë rindoe temoe roendoq

di sanë djëh'ng tëpëbawor sapë djëmë loegron kë handë tëdingan lamë baliq 'mpaj

sëdingan 'mpaj sedijenje tëragaq lëroegaj galë bahq 'mbaq tadi ngan këmari roewaq

roewaj bëringtn tanggaj toegoe sijamang potth 'itam tangan, nantoeka(n) soentuig

baliq pëgi tinggalka(n) koedaj pauggong 'itoe goeritan mandjtng kënëgëri manë di

dalam negen 'mpat toembang 'mpat gëlombang 'mpat pëtoelaj simbang djadi 'ndtq

toembang parang djawoeka(n) 'ndtq roerong sangi pëlitë sëtë pënangan Raloe 'agong

roerah tëtap boemi tëranlam kënan banjaq nëgarka(n) kale kërbaj toenggal pëhoelanan

djoewarë toenggal toewah a't'm, pëndilë toenggal sëbotan boedjang mënjoerong roepe

'iloq gadts mënjoeroh ratë ringkih ratë betagaj pandjang roepë ratoe maltng dame

dapal di gëlam dindtng papan dapat dipadoe përigijan 'mbaq di kantje lambong 'atap

manaw 'idop ki Raloe 'agong Raloe 'agoug bëtoenas doewë betoenas doewë noerot
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'ati sograng koewadon soorang djanlan lamon wadon dijë ftëdamë Sindjaran boelan,

djanlan bedjoeloq Radi'n soewanë manaw 'idop kë Ra toe 'agoog Ratoe doedoq di balaj

pandjang doedoq di 'oelaq sake goeroe doedoq di bawah pajong 'agong, doedoq di

laptq 'oelong bantan laptq 'oorang kesijoe rëraas di lëngah nganggoe boelan boelan,

djaboe djaboe rijal 'ipangan 'mpat pëndjoeroe rage tjoegong, manë sir/'b makanan

Ratoe siri'h kadi mëngaki poenaj na'iq landjaran kaboe kaboe na'tq landjaran kaboe

tinggi di na'tq boedjang pëtalangan di rendam dalam goetji koembang poelan gëtab

mangkë di makan manë gojang makanan Ratoe 'iloe gojang tigë warnë gojang

'idjang penggëstq gigi gojang 'abang makan makanan gojang rëdjang batan 'oedolan

mane gambü/r makanan Ratoe gambto/r lah di grebos poelang ditoemboq boenttng

bëriboe didjëmoor di lambong poelaw keoWng 'ndtq këortng sagrri toelah manë pinang

makanan Ratoe pinang lakë pinang halotan di balol lawan 'idjoq moede di bëkal

lawan tikar pandan di na'tq boedjang pëtalangan di bëlah lawan di'ambtq sësijong

miloe galë manë kapoor makanan Ratoe kapoor karang masaq dipoes/n dipot 'anaq

këpiri di 'antjoo/r banjoe lëbaor dalam, 'alos di 'otaq kambtng 'oelong potth di rëboq

kërëbaj djandë tinggalka(n) koedaj panggong 'iloe manë 'idop Sindjaran boelan doedoq

dijam dalam bëroegë dalam bëroegë lëkar gading sangkan bedjoeloq lëkar gading

'atap genling përabong timah dindtngnjë katje sëladjoran pëtjantjang poeding di lan'q

pënjirat sëlakë manë bada(h) boedjang niroe gitar bada(h) gadis 'mbiroe sanggol

sanggol 'ipat sanggol bëgëlong mane 'idop Sindjaran boelan tëgëntar këdjagat djaoh

tërimping bënoewë rëdjang ngambol lan datang 'atas 'angm
J
itoe gadis lëkatë ringkïh

'itoe gadis tëkalë 'iloq sëdang ringkth Sindjaran boelan daj 'adë takap 'alap mate

tjérlang patjaq nginaq boeloe mate mëlëntor tadji pakoe 'alts mënjanggor rëmbon

sëngingan kadi pantjtng ringkïh lom tëlawë katon dabong lah tëtawë kalon pangga

dabong 'oelong bepangga rëmas bëkinjaw bëkalementang kënë leroesi di kajangan

panaw tegoeraq tëkërandong panaw tiltran bërdjadi panaw di koening djadi tampong

panaw di lijagrr djekalong panaw di lengan tabor boenge lijaor kadi mëngëdi djawë

bëtt's kadi ttmbangan pënoh lëros kettng tëros tangau pinggang 'alt't lawajan bënang

beits kadi mënjarong goenting, toemt't kadi teloor sëwidji
Jmbaq talahidaw sëmipawnjë

doedoq dijam dalam bëroegë patjaq mënjoengktt nërawang njoengktt ka'i'n nerawang

badjoe di 'araq 'inang 'inang toedjoh manë inang 'inang Sindjaran boelan ranggitka(n)

dajang rawitan noeralam dajang noeralam tjintë pandaq sëkap pëmbabang rindoe

sëoraj sëgiroempon dijë së'inggoq sëpanggaran 'oela së'idjon sëlalakoe pakaj pënganggoe

samë 'iloq samë ringkthnjë samë 'oekot sëninttng bakë ba'tq tinggalka(n) pangkat

panggong 'itoe manë 'idop Sindjaran boelan 'iloq ringkth djëmë bëgoerë manë

pënggoenë boedjang ringkth 'ndaq lëmaq bepandang mate sënampor lagi tëpëroendaq

lamon kadjadi sakar galë manë pënggoerë boedjang tjalëljaq bada(h) bëgoeroe ngan

bëladjar tinggalkan koedaj panggong 'itoe manë pëngëne boedjang dja'oh batan bërtë

rintjang badan tëgëntar këdjagat dja'oh tëpërimpang bënoewë Rëdjang ngambolan

datang 'atas 'angt'n tinggalka(n) koedaj panggong 'itoe 'amon koeboedjang djahal

sograng 'ndi sio/rth lenttq koening 'ndtq sëlëgan dijë di 'adjong mena'iq sio/rth 'agri

'oedjan mëna'tq pinang pënjSngalan, tinggalka(n) koedaj panggong 'itoe kadi taroq
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koedaj bëmoede tëbttan boedjang marlandang 'asi'ng koehaltq 'astïig pëgi sograng lom

adë di lawani sangkan lom 'adë di lawani rati gadt's bannjë tinggal këpangkat

panggong 'iloe badan 'mbilang Radtn soewanë manë 'idop Radtn soewanë sërtë

tepandaj makboerikë ka't'1 ka'il gërindë ladji ka't'l ka't'l mënoewang pitt's 'abts

pandaban toedjob batang di tempë digawin tadji mëndjadi toedjob boembong 'abts

moendam toedjoh boewah di toewang mëndjadi pi U's këmambang 'ajam 'mpal poelob

toedjob taroe banjaq poewas bëroepoq ngan bëpikir reti 'idop Radtn Soewanë

mëroenggoe dalam bëroege koepëttq 'oedë di bilang angkaw koedjina 'oedë koeboe-

boenka(n) tëkëuë tigë 'ao/ri tigë malam migoq 'adaq mirtng 'ndiq 'adë sewidji 'ndt'q

'adë makan nasi dijë 'nd/q tëgaq gëlanggang rami 'ndt'q 'adë di katë tikan raati

'ndiq 'adë mati 'ndi 'ati dijë toelah doedoq toewë mërgam kënjang 'mbaq pijalmg

'nggelap besi patjaq nijan Sindjaran boelan ngape boewat Radtn soewanë baltq nijan

Sindjaran boelan dalam bëroege lëngkar gadtng mënoendjoq mënangan doewe mertntah

kiri kanan rawitan ramoban talam balïq redang laloe mandjing dalam beroegë

kambang wajang pandjang tigë bëdjalan doedoq mëdjoendjong djagri sëpoeloh sëmbah

soedjot sëmbah lintang sembab sepoelab kali 'ampon ngapë boewat sangkan 'mbaq

'ini tepëtiq soedë bilang angkaw tëkënan tigë 'agri tigë malam mëroenggoe dalam

bëroege diwë di manë gërang 'mbëndon pënjaktt di manë gërang sajoe rëli 'idop

kënjawë dëngan batan tëgras batan djoendjongan batan 'intan di paroe laman balan

pëlimban libat roedjong batan pëlindaw kirë kirë batan pajong dalam nëgëri balan

gintan nattng dame 'amon dëngan 'ndaq bëgadts pilth pilth baring pënoedjoe

pënoedjoe bartng këdeman padë mate 'amon dapat rasë 'iloq rasënjë 'iloq di 'anjami

bataqka(n) rijal bërapë soekë 'ndt'q dapat rasanjë 'iloq tanah di kirong di 'althka(n)

di tandor dalam koepang tinggi 'amon koelajang kini sampaj 'ntltq batjë 'ndiq di

goenaka(n) badan 'mbatje dijë 'ndiqdë koelajang kini sampaj 'amon koedongan 'ndaq

djoewarë gëdong di 'oelaq kambang gëdong di 'oelaq doeson gëdong di pinggang

doeson soekë tëtoenggang roerong 'agong djadi pantjor loewao/r bëroege djadi koebangan

bawab groemah 'ob'b mëngarap simab mandaq nimbal nijan Radtn soewanë sangkan

sibadan 'mbaq 'ini badan 'ndaq moenggah balaj pandjang mandaq këpadë ramë koe

'ndaq tëgaq gëlanggang rami reti di dalam koepang tinggi boeroq poewagr gëli

djëloepong mati 'atm, simbang koerongan lah pënangan baja koeni manggil djoewarë

dja'óh damptng baring dja'oh 'ambari lajang ban'ng damping di koengkon 'adaq lëkatë

kalah banjaq 'adaq tëkatë mënang banjaq mënimbal nijan Sindjaran boelan 'amon

'mbaq 'itoe katë tila baltq këoroemah gëdi kilë bësibë dëngannjë lah baltq këoroemah

'mboekaq pëti pënjimpanan ngambiq koedoedat sësarongan njoerom sëroewal Ginggang

'abang riboe riboe manëka(n) 'ntoewat moentjaq rëbong manëka(n) poenggong sijap

sijap bintang sëkëbon koenang koenang sepandang rajë ngan ka't'n koedi koedi këltng

'ampaj 'ampaj djao/ri sëpoeloh 'antja gëlombang doewë belas kalon këlëndang di

bëlakang njoerom koe badjoe 'oendan 'oendan 'oest'n 'oendan 'oesin mëliboe 'angkatjtng

di toekoq diron 'ndaqka(n) kantjtng lëngan 'ntadoe lage rëmas boeboq sëtango badjoe

rëmas bëkarong belintangan mënëbii gitar kasa rëbon sangkan 'oedji kasa rëbon

bënang boekan setëorë boekan rëmas di lartq banjë mëtigë lenonao boedoedari rëbon
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gadis tige toeran tenonannjc toewë toewan tegaq hanje lengah toewan sambanan

njebon same ncnon dije sari sari sëlambaor bënang seboelan semate sangkar sctahon

sëgoclong 'apit pantaq sëpantaq toeoron raandi boekan lambatan, lidi tahoe 'oelidaq

nigroe rinU'q koewaw lanang nigroe matjam 'mbang boengë tërbit bedindtng tjare

dagang, ditar tanggoq tjare niandoeron pisar toeratt gandjor bedjalan boekaqka(n)

pintoe doewarë degaq dëgor di garang pandaq sampaj ke garang tindjaq matjan

sangkan bëdjoeloq tindjaq matjan 'iloq bada(h) bckoelaq bidjan nijan 'ndiq rëbon kënan

di sangaw loewagr nijan Sindjaran boelan noerotka(n) Radin soewanë di 'inng 'inang

'inang toedjoh manaw 'inang-'inang Sindjaran boelan ranggitan dajang ranggitan

noeralam dajang noerdjintë pandaq sëkap pëmbalang rindoe sëgraj sëgroempon

pëngoeloenjc 'iloq same ringkihnje same pakaj pcnganggoe 'ndtq 'isanje 'ndiq 'isanjë

djangke sënidjon selakoe djangkë sëbidoq sepanggar damenje mintjang 'mbaq bëdjandji

noerotka(n) Sindjaran boelan tinggalka(n) koedaj panggong 'itoe badan 'mbilang Radtn

soewanë manë hidop Radm soewanë dijë ka(n) ioegron paroe laman ka(n) noenggah

ke balaj pandjang nëkan ke tanggë tërsoeh'ng tërsoeh'ng tëras gënoenghn tëras tëbësoe

kajoe djali ditarah sëgi delapan dijoelin sëginambelas kërataq kagëU'ng gënting

boekannjë rëtaq likan patab boekannjë gënting likan poetos sangkannjë rëtaq sangkan

taban sangkannjë gënting si wajangan 'apit pijat poelasan lëboq di 'atas rëmang

tëgantong di bawah 'ime
J

imë kawang soedë ditatah ranggë lawi kale galë tëtahan
J

adë galë rage lawi mënoenggoc loenang toenang 'oerong retë 'ndiq bah'q toenang di

simbangan kërbaj rage lawi di boembang 'oejyrang tinggalka(n) koedaj panggong 'iloe

laloe kë pantas gërëbongan di kiri rimaw mencka(n) di kanan gadjah sënggëram

ngindjongka(n) gadtng boengë 'ndiq reton kënan di sanë boekaqka(n) pintoe gërëbongan

tjëlëktng djëridji mams naltngka(n) tanggaj kaloepatah 'amon lëgëpoq patah nijan

tëtjagang 'adë loelos rambot di tektl radi tanggaj pandjang naranang doewa^rë gangsë

di tëba keting 'mbaw bëkëpoq 'ajam ^mpat lëboeka(n) bëkëpoq 'ndaq bëkoekoq 'ndaq

ngambat lindong dabong sëdjaran hoelan mëlikoe loewan bëroegë nitt'h pëkajoe mandang

bintang titi 'oedjong gëligor pangkal *nd*q 'mban kënan di sanë laloeka(n) paroe

laman kërsi'q boelan kerstq boelan boengtn 'mpë njeranjap rëmas bëkarong di tëpor

kaki barloemban lijoq 'mpat linggang dëlapan 'mbot niroe boenttng bëlambangan

kimbang mëniroe wadon tjinë 'oentaj di kiri batang padi 'oentaj di kanan balang

pisang oentaj di kiri ngandjor ti'oentai di kanan mëribang kamasoq loeroog kë loewagir

loerong masoq sëlikoe panggar gading sampaj kë boengë tandjong rajaq liwat di boengë

tandjong rajaq sampaj këboengë tandjong rajë njeranjap boengë rëtjë koekoe 'ndtq

rëmbon kënan di sanë këmoeroe di litjaq 'oenggong sampaj nijan kë balaj pandjang

toedjoh bedjalan doedoq mëndjoedjong djaori sëpoeloh sembah koesoesoq sëmbah lintang

sëmbab sëpoeloh kali 'ampon lom doedoq tëbëntang lapiq, tëhentang laptq 'oelong

boentan lapiq 'oelong kësijoe rëmas di tengah nganggoe boelan djaboe djaboe rijal

'ipangan bilang djoengot menganggoe tjëngkong lah doedoq tëkëmbang pajong raoentjaq

'intan bëkatë nijan Ratoe 'agong naq koe malang Sindjaran boelan 'apësëbab moenggah

këbalaj pëtjah rëmanë dengan koendang kate di manë dengan bawë nimbal nijan

Sindjaran boelan manë katë Sindjaran boelan ramë 'ingson mendikë Ratoe kërdjë
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moenggah balaj pandjang iel i 'idop Radtn socwanë 'ndaq tëgaq gelanggang ra mi

noenggal djoeware «Ija'oli damping baring dja'oh 'ambori lajang baring damping lëpas

koengkonan 'adaq tëkalë kalah baujaq kalah 'adaq tëkëbar moelaug moerah soeke

tëtoenggang roetong 'agong djadi . pantjor loewan bëroegë djadi koebangan bawah

grroemah 'olt'h mëngaraq sima(h) moedah nimbal nijan Ratoe 'agong 'amon 'mbaq

'itoe moeni kale kite noenggalka(n) banjaq bëkalë nijan nggi Ratoe 'agong mëmanggil

pindoekawan këntjang 'ampong poenggong këti'ng kantjtïan bintjat lab bëndi larangan

'ini katë di dalam bëndi toeo/ron nijan nggi pindoekawan loq kinljt'r këlt'ng bëlaori

masoq loerong këloewaor loerong sekali bëndi bemoeni belom di 'irt'ng ngan soewarë

rëngong semoeni moede toedjol soewarë pangktq 'agong 'are soeware panlas negilongan

moeni soewarë nëbi da'od 'akoe di koengkon Ratoe 'agong kampaw rijë ngan dëpati

'anom, 'anom tjaje pënditë temapi kajoe temënggong 'mpoq poelë Radjc 'ilam kampong

paq roegajan 'iripoq tinlin 'mpoq teradjoe 'akoe di koengkon Ratoe 'agong ngadjong

moenggah kë balaj pandjang sapë la tahoe 'ndjindjing taming sape lah patjaq rëti

katë 'agri 'oedjan pakaj toedong 'aori panas pandjangka(n) pajong djangan tamban

djangan lënggene lënggenë djoegë djangan lame 'igë dami tamban dami lënggënë

'anaq gadis poengot kë bantan 'anaq boedjang përikan dalam dasagr koentng di

lantjarka(n) di pandang dalam dëgëri loq koe sëmot 'anaj 'anaj dijë ka(n) moenggah

balaj pandjang di pandang di balaj pandjang (penoh 'mpaq penoh sërimpaq) penoh

sërimptng kiri kanan këpijah 'mbëboengë patjing tamsir menggoedong 'isë 'isë ('isisë)

sampaj dije nggi Radjë 'itam manë katë ki Radjë 'itam gëlombang manc kini maboe

panggongan manë kinï miring gadis di manë sëbambangan lamon toegadt's sëbambangan

nangkan nabadan noerotinjë nimbal nijan ki Ratoe 'agong ga dis 'ndiq 'adë sëbambangan

panggongan 'ndtq 'adë kini minng gëlombang 'ndtq 'adë kini maboe reti 'idop Radtn

soewanë doewë këlawan Sindjaran boelan sangkan moenggah kë balaj pandjang 'ndaq

tëgaq gelanggang rami noenggal djoeware dja'oh damptng baring dja'oh 'ainbor lajang

baring damping lëpas koengkonan toedjoh djëlapang tërbëntang tige bëlabar lërbandong

'astng moekat 'asing bë'oetjol 'astng bëpadan tampin taroh 'adaq tëkoedjal mënang

banjaq 'adaq tëkoedjat kalah lajaw di'ngkoe malang ka Radjë 'itam 'apë sërëpat 'ape

'ndtqdë Radtn soewanë 'ndaq tëgaq gelanggang rami nimbal nijan kërdjë 'itam

toewape 'isanjë 'akoe ngan kaba reti 'akoe 'adt'ng Ratoe toelah sërëpat ngan Ratoe

sërëpat poelë dengan 'akoe, nimbal nijan tëmëugong 'ndtqde sërëpat dongan sajë tëgaq

gelanggang rami 'amonka(n) tëgaq gelanggang rami 'akoe ka(n) 'mboerot koeloe 'ajt'q

sangkan 'ndaq 'mboerot koeloe 'ajt'q rëti di dalam koepang tinggi boeroq poewaor

ganti djëloepong malt'q 'ajam simbang koerongan mali matjan begin tan matjan 'in tan

bëgintan natt'ng dame 'ndiqdë tëgaq gelanggang rami lah kënangan Radtn soewanë

'ndaq tëgaq gelanggang rami 'ndiqdë bolt'h tëgaq gelanggang rami batan pertje dalam

roerong batan përoesaq di nëgëri rëti di dalam doeson 'ini dije di 'adom semëndëhan

nimbal nijan Radtn soewanë kaloe 'ndtqdë sampaj tëgaq gelanggang rami 'iloq lah

badanmoe titoelang kini badankoe mate tëras satoe merëdam lamë tëras, kalapë lagi

nimbol 'amon bëtoewah djadi boewah 'ndtqdë bëloewah djadi boengë sëdijë badan

boengë nijan 'amon 'mbaq 'itoe rëmbagënjë nimbal nijan kë Ratoe 'agong 'ndtka(n)
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moewang djëmë banjaq 'iloq 'iloq memboewang djënië soorang boewangka(n) Radtn

soewane 'ntarë toedjoh 'agri tangkaplah kebaw lcmboewarc 'oeloe padangan 'ikob

boeltng tcmbage koekotnjë 'intan bësoewasë pantji lawangan kan di boewang di

boewang di djoenng karang boewang boewang mëloekot boewang dëdaq di lambong

niroe roentonka(n) siri bëdjoendjongan tëbangka(n) nijao/r lawan pinang pantjilawangan

kan di boewang toetoq koe 'agri toedjoh 'agri sampaj nijan pindoekawan 'mbataq

dandanan 'ndtq teboewang 'mbataq koedjor landajan manaw 'mbataq doedong tilan

'oepth mandjtng nijan dalam beroege di koengkon Ith Ratoe 'agong bëkatë nijan

pindoekawan manc kate pindoekawan poelë Raden soewane 'ini dandanan 'ndtq

teboewang di pandang Radtn soewane sclampong ka(n) gilar di palaq gantthgan

sampang kelam ngan 'indang 'ndang sëbagi barot kelam doehong tilam 'oepth goerah

gandje gantong melawan toetoq ka 'agri sagri 'itoe di toendong nijan Radtn soewane

di toendong tëngah. lajaran 'angkat mësëmi Radtn soewane ngator pamtt 'nggi

Sindjaran boelan dingkoe malang Sindjaran badan ka(n) tandang iajaran 'araqlah

sima(h) lawan mënda 'mpoq koe koele pësanganan laman sëo/rot pantjong dami sijang

tabori boengë badanka(n) tandang kë segarë lamon bëtoewah djadi boewah 'ndt'qdë

bëtoewah lëbas 'mbaq majang koesoekorka(n) 'andon mëngadoe rëtaq langan 'andon

'mboebong soerat palaq nimbal nijan Sindjaran boelan lamon 'mbaq 'itoe rembagënjë

sapëka(n) toewan rëlë bande sapë ka(n) toewan rëmas pitt's batan 'anggoman djëmë

sadjë nëkanka(n) tanggë legras 'oeltn legras 'oeltn terras gëroeltn tëo/ras 'mbasoe kajoe

djati di tarah sëgi dëlapan ka(n) rëtaq këganting këganttng boekannjë rëtaq Ith

lëlahan boekannjë gënttng likan poelos 'aptt tijat poelasan lëboq di 'atas rëmang

bëganlong soedë di tagrah gelawi regë lawi menoenggoe toenang 'oerong rëtë 'ndiq,

toenang di simbang ngan kërbaj bërgë lawi 'oo/rang tinggalka(n) koedaj panggong 'itoe

laloe kë pantas gërëbongan di kiri rimaw mëndëkaw di kanan gadjah sënggëram

gindjongka(n) gading 'mboekaqka(n) pintoe doewarë tjangang 'adë loelos rambot di

tëba këting bërloembaw mëlikoe loewan bëroegë niti pëkajoe mëdang bingkang titi

'oedjong gëligor pangkal laloe këpantas tëngah laman paroe laman kërst'q boelan

kërsik boelan boengtn 'ampë njeranjap rëmas bëngkarong di tempor kaki bërdjalan

'mbaw masoq roerong këloewaor kampong njoeroq kemoentng ligë sëladjor kembaw

loeti tjëmpakë tigë sëladjor kënan rënggot 'andë dalam sampaj kënan ka 'ande dalam

mangkë bëdjedjaq bëtoenggoewan njëbot diwë goenong goenongan, goenong pitt's

koembang dalam sërgë njëbot diwë goenong soensang dalam sërgë goenong boengkoq

'oeloe bangkoeloe goenong dëmpoe rebot besame goenong mërapi tigë goenong loemot

dalam lajaran njëbot diwë boektl boekt'tan boekit kaboe di 'oeloe Rëdjang boektt

sëgoentang padang pandjang boekit sërilaw di lëmatang mangkë bëdjedjaq bëtoeng-

goewan tetagar toendjoq kë langtt bëdëlap mate 'agri padjan tëtanggoq boelan sanggaw

kapar tembor bintang panas 'agri njëbot kakaq Radtn ginggangan mintaq toegronka(n)

sampang bëlantan toenggangan tandang lajaran sëwitë gindjong di pengiri sëwitë

gindjong di panganan sëwitë gindjong di toenggangi bëlajar sëdinc dinë sëdinënjë

'oembëq bëlajar sëdinë 'angt'n 'oembaq këtjtq mëljab di tëngah 'oembaq bësaq mëtjah

di tëpi 'oembaq padi tinggang ngëmë di tinggang di tantang tëbtt pëmbarap tëlantang
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'atas 'angm loq groenih telanlor petang loq pandji teloentor pagi tëngah djalan kë-

'andë dalam di djaoh di rëgot rëgot lah damping parak djadinjc dami sampaj katas

'angtn 'o</rang tëgaq gelanggang ra mi noenggal djoewarë djaoh dampmg basmg djaoh

'ambori lajang basing dampmg lepas koengkonan dami sampaj kalas 'angtn sampaj

dije kë paroe laman datang nijan lavvangan doewé iloq një saraë ringkthnjë samë

pakaj pënganggoe di kisanjë bëtanjë lawangan doewë haj koendang lawangan sogtrang

kisah 'ndi manë moelë kaban 'anaq Ratoe nënggëri manë rijaw di mane 'mpoe

tjoetjong manë timbal lawangan soorang 'akoe 'ndt'q tahoe di djoeloqka(n) kamoe

nanjeka(n) rintjang badan badan kisah di rantjong sawah 'ambë dagang hoebtngan

këladi bedagang djëbaq ngan këmangi kampaw setoempar bënang 'abang datang kësajoe

boemi langtt datang 'inbadon diwë toedjoh djong pëtjah nëngkoedë madam badan

tësampaj kësini soorang 'ndiq 'oesah kaba bëmoeni kaba kisah 'ndt'q koepang tinggi

sangkan kaba mandjtng kësini rëli kaba di boewang 'o</rang It'h kaba 'ndaq tëgaq

gelanggang rami reti disini tëgaq gelanggang rami toewapë maqsod kaba kësini koesoq

palaq tëboq bëlakang tëlaloe 'ati sëboelongi kini 'ndaq bilang rerth hanje rëtika(n)

kisah di bangkoeloe 'ndt'q tahoe kaba 'nggi kami rindang papan njëlah 'ini djidjaqnjë

tangan bataqnjë kë bëroegö di soeroh makan 'nggi sari 'angtn hilawangan soorang

manë kale sari 'angin hadoe mamaq si rindang papan nakan dije di berocge lamon

'ndaq toegiron mëndjoewarë toe^ronlah kamoe ka bawah loegrou nijan si rindang

papan lawangan linggal di bëroegë mangkë sari 'angtn bëtanjë 'nggi lawangan soorang

haj lawangan sogrrang 'adë dengan tahoeka(n) ltadtn soewanë 'itoelah djoedoekoe di

beringtn dije loegron kë koepang tinggi 'akoe toegfron katas 'angtn 'ndaq sebandong

di dënijë nimbal nijan lawangan sor/rang lamon 'mbaq 'itoe kale dëngan badan

belandang kësini badan 'ndaq djoewarë di koeti diktt minta tarohi 'nggari dëngan

ninah mane djawab kë sari 'angtn kaloe koedëngan 'ndtqdë tahoe rëli 'idop kirintjang

badan di loendong 'ograng dinding 'alam pintaq pintë'an soedë galë reti kë dalam

'oedë ngandjoq 'ograng bëdoeson soedë djërth sangkan badan bëlom bëdjalan lagi 'ndaq

bëtënon ka'tn pëmoentjë'an sagri sagri sëlambagr bënang sëboelan segoelong 'aptt 'ndaq

nanti Radtn soewanë Radtn soewanë lamon koedëngan 'ndaq djoewarë toedjoh gëdong

di 'oelaq kambang bësëmi laloe linggar ngambtq rijal di yroemah gëdang bah'q dije

'ndi ngambtq rijal dëndjoqka(n) Radtn soewanë loegron nijan Radtn soewanë mangkë

koedijan doedoq di tantang lth 'ilang roempas pasanglah kaba 'nggi 'akoe pasang

nijan Radtn soewanë, pitts ti'ambor 'mpat mënang nijan Radtn soewanë pilts le'idar

'nggari kënan pasang lagi rëlang roempas poertq 'ati rëlang roempas pasang banjaq

pitts të'ambor mate doewë pasang lagi këbagi 'akoe 'ndt'q tahoe këbagi 'akoe Radtn

soewanë njëlah 'ini ngisahka(n) koepang tinggi boekan sëngadjë doewë tigë 'ndaq

ngambiq ki sari 'angtn 'ndaq moembangka(n) toenangan 'o</rang dinding 'alam sërtë

tedënga^r padë kale pasang lagi rëlang roempas rëmas boeboq sëlangan badjoe rëmas

hëngkarong toedjoh 'ikoq bëdaq bëkoenjit loedjoh poeloh 'amon rijal ngan sëpërtinjë

pitis 'oedë di 'amborka(n) bëmatë doewë lëbar dije 'ndi dja'th balt'q dije ka o/roemah

gëdi bëdjërom 'nggi sari 'angtn rëlang roempas 'oedë kalahka(n) kalah sëpëti sepeli

'oewang kalah boeboq sëbërandë nimbal nijan sari 'angtn 'mbaq manë këkarapan
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dëngan mane timbal Radin soewanë noenggoe djandji di kajangan tinggi sërtë

tëdëngagr pade kate bahq dije ka</roernah gedi dije bësimboe 'oedë bësimboe bcrdëngan

sintaqnjë rebang 'angin toenggangan tandang lajaran pasirtn dije di kajangan loegron

dije di groemah gedi ngikotka(n) Radm soewanë ka(n) baliq kë koepang ting gi

toenggangan Radtn soewanë sampang bëlantan toenggangan sari angtn rëbang

'angtn, 'angtn patjaq bëlajar garas boengt'n petjah bëlajar niti 'angin petjah bëlajar

gasar langtt.

II. Tjeritaw Koelaw Bcngkoeloe {S).

'Angkat tëkalaw lagi doeloe 'adaw Ratoc di Koetaw dëraaq bëbini toedjo'ah

'ograng, dalam toedjo'ah 'itoe lasograng ngadawka(n) 'anaq, njëlah njaw boengsoe

begranaq sograng lanang, benamaw Bintang rocwanaw 'amon lamaw ngan laniaw'ó

lah bësaq Bintang-roewanaw, mangkaw padaw satoe 'agri bëkataw Bintang-roewanaw

padaw bapaq'd kataw'ö haj bapaq sapaw Ratoe di Koelaw demaq timbal bapaq'ó,

'akoelah Ratoe Koetaw demaq 'amon bapaqkoe Ratoe di Koetaw demak 'akoe 'ini

'ndaq bcdjalan 'ndaq 'ndalaq tanah lom bëloenggoe negëri lom b£radjaw mangkaw

kataw Ratoe demaq 'ndidaw boh'ah kaba bedjalan kerënaw kabalah batan genti

simbangankoe mangkaw bëkataw lagi Binlang roewanaw haj bapaq lah scsa'ot

sësangikoe nijan sësa'ot lagi di beringtn sësangi lagi di kcrojah maraw timbal Ratoe

dëmaq 'amon 'anaqkoe 'ndidaw ka(n) 'orong bedjalan pegilah koedaj kë Tandjong-

pasaj sëmbah 'imam 'ograng disitoe kaba bëgoeroe betëtanjaw mangkaw pegilah

Bintang-roewanaw 'ndjengo'aq 'imam Tandjongpasaj lah saw 'agri doewaw 'agri lah

sëmalam doewaw malam, lah sëboelan doewaw boelan 'abtslah galaw digoeroe'i,

mangkaw Bintang roewanaw laloe pamit 'ndaq balt'aq ke Koetaw dëmaq 'amon lah

sampaj di Koetaw dëmak laloe pëgi 'ndjëngo'aq Ratoe kataw'd haj bapaq ramaw

Ratoe 'akoe lah baU'aq di Tandjongpasaj, lah poelos këdijat ngan 'isarat kini 'akoe

'ndaq bedjalan maraw timbal Ratoe dëmaq djadilah 'anaqkoe 'ndaq bedjalan koeri-

laka(n) mangkaw Binlang roewanaw bëdjalanlah noenggang'i perahoe sëboewah,

timpaw ka(n) bedjalan 'mbataq sëgënggam tanah laman Koetaw dëmaq lamaw ngan

lamaw'ö di lajaran tëpëpaslah perahoe kë la'ot sandtng doewaw mangkaw bëkalaw

Bintang roewanaw 'inilah loebo'aq maraw pandjonan disinilah tapan 'akoe nimbang

kataw sësa'ot ngan sësangi inilah tanah lom bëmpoe nëgëri lom bëradjaw mangkaw

Bintang roewanaw soenggotlah disitoe laloe njaw moenggah taraq këmaoraw sëmbilan

boelan sëmbilan ta'on njëlah 'a^ri këmaoraw pandaq këmaoraw pandjang sëmbilan

boelan sëmbilan la'on kermglah loebo'aq kering soengaj kering sëgalaw batang 'agri

loebo'aq maraw pandjonan 'ndidaw 'ndaq kering 'oesahka(n) soegrrot mingkin dalam

pëtang-pëtaog mëragam 'ombaq pagi-pagi mëragam tagar lo'aq sësa'ot oe\agr bidaj

'ndaq mëndjadi nagaw belang manaw di 'atas loebo'aq maraw pandjonan toembo'ah

sëbatang ketapang sangkor bëloenggoe tijong djeroedjoe djantan manaw sësa'ot lijong

djëroedjoe djantan 'ndaq mëndjadi boerong gëroedaw mangkaw poen'k 'ati Binlang

roewanaw bali'aq lagi moenggah taraq nëdaw 'agri pë^rëba pandaq pegrëba pandjang,
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mangkaw pëorëba sëmbilan boelan sëmbilan ta'on, mangkaw palahlah goenong

sëdoelila sëlaq niendjadi hoekt! kandis sëtaq mendjadi goenong boengko'aq sëlaq

toemhan këloe'aq maraw pandjonan këortnglah loebo'aq maraw pandjonan 'imbaq

semimbor boengtn past'r toembo'Sh oroeiopol kajoe di hoelan gëlagar da'An 'inbaii

boerong selat sëlawang ngan sëmboeoraw njëlah mendjadi orimbaw larangan

sangkan ngadaq orimbaw larangan hilang kajoe hëloenggoe medoc hilang boekol

bëloenggoe pënjëngat 'ampong bëkampong roepaw gadjah 'ocgon hedjoegon roepavv

matjan njëlah orimbaw 'iloe ditëbas dihali'aq Binlang roevvanaw dilëpaska(n) 'oetjap

scmbilan roepaw doe'o kisah djtn dëngan pënjaktl mangkaw Binlang roewanaw bëkalaw

manaw kataw'ó kaloe 'ilo'Sq rësijaw tanah tanah koeboewat pc'oemawan 'amon

'ilo'aq rësijaw 'oemaw 'oemaw diboewal pëtalangan 'amon 'ilo'aq rësijaw talang

talang dibëna pëdoesonan doeson djadi nëgëri rami mangkaw Bintang roewanaw

bërajaq kë bawah këtapang sangkor gi 'adaw tëlo'aq jang lëlagaw bangsi tjëremtnan

diwaw di kajangan mangkaw kalon djëmaw soorang njëlah dinamawka(n) 'Anaq dalam,
i

laloe di'angkan dëngan sanaq lt'ah Binlang roewanaw mangkaw Binlang roewanaw

toeoron kajt'aq bëlcmoc ngan sëboewah baloe bësaq laloe dibëlah baloe 'iloe 'adaw

djëmaw soorang di dalam'ó njëlah dinamaw'i Lëmang baloe di'angkan poelaw dëngan

sanaq baloe 'iloe ladi kisah di keban batoe mërapi soedaw 'iloe mangkaw 'oorang

tigaw bëdëngan sanaq 'ndaq bëtaorah nëgaq o/roemah betëmoe poelaw ngan djëmaw

soorang 'ndidaw këroewan këdalanggannjaw djëmaw iloe di'angkan djoegaw dëngan

sanaq dinamaw'i Riudang papan 'amon lab soedaw bëtaorah kajoe mangkaw orëbaw

batan 'oemaw laloe disilap 'asap berënli 'api padam kalon poelaw djëmaw soorang

di'angkan poelaw dëngan sanaq dinamawi Miboel panas 'amon lah soedaw kërdjaw

njilap tanah di toegali dëngan padi dalam 'oorang noegal datang poelaw djëmaw

soorang di'angkan poelaw dëngan sanaq dinamaw'i Nantoe kësoemaw 'amon 'oemaw

lah soedaw ditoegali lah sampaj poelaw soedaw ngëtam tanah 'oemaw diboewat

talang soedaw talang diboewat doeson soedaw doeson djadi nëgëri nëgërt lom

dinamaw'i soedaw 'iloe Bintang roewanaw noenang gadts 'anaq Ratoe Koetaw

këgëlang benamaw Bëtëri lantjang këgëdong laloe bimbang di këgëlang 'amon lah

soedaw dijaw bimbang Bëtëri lantjang këgëdong dibalaq bali'aq 'amon lah sampaj

di nëgëri Bintang roewanaw tëgaq koempol ngamborka(n) lajang sanaw sini 'mbëri

ta'oe 'oorang djao'Sh 'amon lah toenggal djëmaw banjaq bëkalaw Bintang roewanaw

kini sikat kamoe banjaq 'ini nëgërikoe ini lom bënamaw kini 'akoe mintaq namaw'i

lagi poelaw sapaw patot djadi Ratoe manaw timbal 'Anak dalara sërtaw rapat djëmaw

banjaq nëgëri ini kami namaw'i Koetaw bëngkoeloe sapaw 'oorang di toewawka(n),

Bintang roewanaw djadi Ratoe 'itoe kërapatan kami banjaq 'aori 'itoelah Ratoe di-

'angkat 'amon Ratoe soedaw di'angkat mangkaw bimbang toedjo'ah 'aori toedjo'ah

malam 'araon lah sampaj toedjo'ah malam mangkaw bimbang dilëbarka(n), mënda

dja'o'ah bali'aq kë dja'o'ah mënda damping bali'aq kë damptng Sëdjaq Bintang

roewanaw djadi Ratoe banjaqlah djëmaw toenaq kësitoe datang kësaw datang doewaw

datang sëpoelo'ah limaw belas sëdjaq sao/ri laloe sëmalam sëdjaq laloe doewaw sëdjaq

sëboelan nambang ta'on kerënaw 'ibawka(n) hoekom ba't'aq Ratoe 'ndidaw 'mboewang
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djëlëmaw sadaq toendjang penoenggoe lawang bastng ka't't penoenggoe dapo#r boetaw

toeli penoenggoe djëmogr 'ajam 'ndt'aq 'ajam disijoc'ahka(n) basing sësaq dibëri

loembar basing tëkëdan bëri gawang tësësaq di tantji soekoe sëlali singgan sëpoelo'ah

limaw belas 'ambt'aq dalara tangan ratoe 'ndidaw 'ndaq lipat ngan tëkalaw 'amon

laniaw ngan lamaw'd 'adawlah 'anaq'd so^rang laniang bënamaw Bëntinng sakti 'amon

lah bësaq poelaw 'itoe 'anaq lah pandaj njcramaw tëngah lanian Ratoe bëngkoeloe

sakt't tëkëdjot di o/roeso'aq kidaw legros sampaj di «/roeso'aq kanan raangkaw bëkataw

Raloe bëngkoeloe nakan malang sëlarang sëmoe panggtl 'adtïig Lanljang këgëdong

'mpo'aq 'anaq Bëntinng sakti ngadjong datang kë balaj pandjang kalaw gi 'ndaq

samboelan moelot sapaw 'ndi'aq ta'oe sëlarang sëmoe tjëpat kaki ringan tangan pëgi

nianggtl Bëtëri lantjang këgëdong 'amon loe'am'ng boeni kebar lanljang këgëdong

laloe loegron Bëntinng sakti di'ambtn'd dijavv sampaj di paroe laman 'ndidaw dijaw

mandaq disitoe laloe naVaq kë balaj pandjang 'amon lah sampaj kë balaj pandjang

laloe mërintas Lantjang këgëdong panggil doekon 'mpat poelo'ah 'mpat mintaq datang

di balaj pandjang Ratoe dapat saktt tëkëdjot 'amon doekon soedaw sampaj laloe

bëkataw Lantjang këgëdong mintaq toelong 'idoe ngan djampi 'obat përobalan sapaw

'ndt'aq ta'oe 'mpat poelo'ah 'mpat 'idoe djampi didjampeka(n) 'obat përobalan

dilekatka(n) 'adaw poelaw njilap kemënjan njëbot diwaw manggtl doewataw njcbot

mëlikat nini'aq pojang 'mpo'aq poelaw Radm gënggangan djadi 'obat gamat sëkinaw

toendong 'idoe djampi sëkinaw dawaj mangkaw doekon 'mpat poelo'ah 'mpat ngoe-

langka(n) kataw këpadaw Lantjang këgëdong Raloe 'ndidaw ka(n)//radoe lagi lah

pintaq djandji'd nijan soedaw 'iloe Ratoe bëkataw padaw 'Anaq dalam 'adtng malang

ki 'Anaq dalam 'mpo'aq 'adtng ki Lëmang batoe sëmapi Kërindang papan 'akoe 'ndidaw

ka(n) gradoe lagi tapi manatkoe padaw 'adtng tigaw negëri djangan dimanljawka(n)

saw Dëmaq këdoewaw Pasaj këtigaw doeson Koetaw 'atjt'ah pësankoe djangan

diloepawka(n) manaw kataw 'ogrrang banjaq 'itoe djadilah lagi kataw Ratoe bëng-

koeloe 'amon 'akoe sampon madam Koetaw bëngkoeloe djangan 'ndidaw bëratoe

'amon Ratoe soedaw bëmanat dijaw laloe sampon madam mangkaw Raloe dikocboerka(n),

tamhaq tinggi hëkoebor dalam, bëkoebor dalam sëmbilan bëkepan ka'tn katji alos

bëlapt'aq rijal sepeti sëdjaq pëninggal Ratoe mali rat gëdang 'ndidaw dipakaj

timbang rapat 'agri lah tt'nggi sënajan 'ndidaw ditëmoni mangkaw bëkataw Bëntinng

sakti këpadaw Bëtëri Lantjang këgëdong haj maq toewan pënatt'ah sapaw Ratoe di

Bëngkoeloe, 'apaw sëbab rat gëdang 'ndidaw diboekaq timbang rapat 'a</ri lah tinggi

sënajan 'ndidaw ditëmoni manaw timbal loewan pënatt'ah dalam Bëngkoeloe lom

bëradjaw manaw timbal Bëntinng sakti minta tjap dëngan pijagam soerat këtëmbaw

'oendang-'oendang toego'aq këpijah nattng namaw Ratoe toengkat sëmamboe 'oelong

bingkts sapaw 'ndt'aq ta'oe toewan pënatt'ah laloe dindjoqka(n) pakajan Ratoe këpadaw

Bëntinng sakti dibataq'd toe^ron kë paroe laman dibawaw najt'aq pësiban gëdang

'nggagfri mamaq 'Anaq dalam 'amon sampaj dijaw disitoe laloe bëkataw Bëntinng

sakti haj mamaq ki 'Anaq dalam sëbab 'apaw rat gëdang 'ndidaw dipakaj timbang

rapat 'ar/ri lah tinggi sënajan 'ndidaw ditëmoni rasan bësaq 'ndidaw boewabt's rasan

këtjt'aq 'ndidaw bëpoetos manaw lirabal ki 'Anaq dalam nakan malang Bëntinng
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sakti lom beratoe di Bengkoeloe piktran 'ati kami banjaq 'ndidaw la'tn 'ndidaw

bockan Rcnlmng sakti batan Ratoe bocro'aq poewar saltn djeloepong mali 'ajam

simbang bëroegaw mati ratoe begenti ratoe, nakanlab 'anaq Ratoe Bengkoeloe, kataw

didjawab Bentinng sakti: haj mamaq ki 'Anaq dalam lom toe'ikar pasar pandjang

lom toe'itjaw di ncgcri badan ka'oelaw lagi keljt'aq djemavv 'ndidaw kanëgo^r

ngadjao;ri manaw kataw 'Anaqdalam kilaw panggtl ki Lemang batoe 'mpo'aq 'adtng

ki Rindang papan scrtaw 'ading Nantoe kesoemaw 'amon lab sampaj 'oo/rang banjaq

toe laloe bckataw 'Anaq dalam haj 'adtng Lemang batoe kabalah djadi Ratoe Bengkoeloe

manaw timbal Lemang batoe, 'amon 'mbaq 'itoe djadilah kakaq tapi 'adaw tjatjalkoe

dikt't boelan terang ngaki barisan 'oedjan keleman ngaki pantaj sijoq'an ngintaj

rcdjong laloe makanan nanti sampan liwat piktrka(n) 'oli'ah kakaq toedjo'ah gedong

di likoe kambang sist'aq ngan ringgit ngan rëpijah tetjantjang koedi ka'tn këlt'ng

boekan poelman kintang dagang poelthan njamon di lajaran poelman njindang di

sëgaraw kataw didjawab 'Anaq dalam kataw 'adtng toe 'akoelah ta'oe lom boli'ah

'adtng djadi Ratoe dalam Rcngkoeloe 'ndt'aq ka(n) tetap kitaw 'adjong sadjaw

Rindang papan, manaw timbal Rindang papan djadilab kakaq tapi tjatjalkoe 'adaw

dikt't basaw 'akoe djemaw 'mljoewaraw kebilaw 'ndjoewaraw tetap menang boli'ahlah

hoekom 'akoe 'ilo'aq 'amon 'ndjoewaraw tetapka(n)lah tali djadi sockoe lemaq di titi

mantaj di </raj*'3h 'oedjong sekali di djambati djadi hoekomkoe sërat gënltngan

manaw timbal 'Anaq-dalam 'amon 'mbaq 'itoe kataw 'adtng lom bolt'ah kaba djadi

Ratoe kitaw 'adjong Nantoe kesoemaw manaw timbal Nantoe kesoemaw tjatjalkoe

'adaw poelaw dikt't basaw 'akoe 'anaq pandinan 'ast'aq ngan soehng ngan sërëdam

'ast'aq ngan ginggong ngan këtjawan malam 'mpat belas mangkaw loegron ringgt't

sëboewah pënoentonan mangkaw kataw 'Anaq-dalam 'amon 'mbaq 'itoe kataw 'adtng

kitaw panggtl radjaw moedaw 'amon lah sampaj Radjaw moedaw laloe bekataw

'Anaq-dalam 'adtng malang ki Radjaw moedaw manaw këserëpatan kami banjaq

'adt'nglah djadi Ratoe di Rëngkoeloe manaw timjbal ki Radjaw moedaw 'akoe sanggop

djadi Ratoe takot kebendon ngan 'Iman kajangan kerënaw 'anaq Ratoe lagi 'adaw

bënamaw Bentinng sakti manaw limbal ki 'Anaq-dalam 'amon 'mbaq 'itoe kataw

'adtng boekan 'adtng djadi Ratoe 'adt'nglah djadi radjaw Bengkoeloe ngipaq nakan

Bentinng sakti sëmantaraw dijaw lom besaq Radjaw moedaw moetoska(n) hoekom

Bentinng sakti ngambt'aq dendaw ngoebali kataw toelaq manoe'ah manaw timbal

Radjaw moedaw 'amon kerapatan kamoe banjaq 'akoe 'ndidaw poelaw ka(n) noelaq

mangkaw 'agri 'itoelah Bengkoeloe bah'aq beradjaw tëtaplah radjaw di Bengkoeloe

'atoeran 'mbaq manaw Ratoe doeloe 'adaw sëboelan doewaw boelan Bengkoeloe lah

tetap tjaraw doeloe mangkaw bëmtmpi Nantoe kesoemaw manaw dalam kataw datang

nint'aq 'Imam kajangan ka'tn poti'ah bcbadjoe 'ikat-'ikat polt'ah scdantan toedong

tërkom ka'tn poli'ah ngoegaq palaq ngoendjonka(n) këttng ngoeso'aq belakang nëboq

poenggong tjoetjong malang Nantoe kesoemaw djangan tido'aq tekelap 'igaw 'amon

ringkt'ah maraw rajaqka(n) 'amon djoembang maraw djalanka(n) 'amon 'ndaq ngantjap

rasan toenaq loenanglah Bëteri tjinaw 'anaq Ratoe di koetaw 'Atjt'ah këlawaj Kënantan

tëlor 'itoelah djoedoe tjoetjong nijan djoedoe lagi di bëringtn soo/rang toeo/ron koetaw
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Bëngkoeloe soorang toeoron di koelaw 'Atji'ah laloe bangon Nantoe kesoemaw toem-

bo'ahlah ribang 'ajaw-'ajawan ribangka(n) boedjang 'ndt'aq bëkoendang gajaw ngan

gadts 'ndidaw ngitjt'aq mëribangka(n) boerong tërbang raënggajawka(n) 'angtn bëtijop,

laloe bësoeltng bësërdam sërlaw bëginggong bëkëtjawan, ginggong 'itoelah noendaw

poertk sërdain 'itoelah noendaw roenstng, rijang 'ndaq tandang koetaw 'Atjt'ah

diboekaq djëndila tindjaw karang laloe nëntang lëngah lajaran 'adawlah 'ombaq ligaw

soe'irtng bëpako'aq di Bëngkoeloe goelorawaw sampaj koetaw 'Atjt'ah, lah soedaw

mandang tëngah lajaran dijaw bah'aq këloewan tëngah sampaj di pëntas penidorati

diboekaq pëli pëtijimpanan ngambi'aq sërëkaj sëpëmanttng laloe bësijoq toekar pakaj

soerom sëroewal 'idjaw pandji riboe-riboe leng kënaj najt'aq lipan lipau mëngëpoug

poenggong bëkëbat tjëndaj rantaj lanang, soerom badjoe 'oendan 'oestn tada pëloh

bëloedoe banlan lëkat gilar sepoekat pakoe 'alam disandang ka'tn sërasa këling

nisthka(n) dëhong tata rintjong war soensang boengaw dëorijan lo'aq bintang palaq

landijan soedaw iuënganggoe ngan memakaj laloe toeoron kë pa roe laman dijaw

mërënggot balaj pandjang 'anion sampaj di balaj pandjang këbot loewan këbol

tëmpoewan këbot sërimptng balaj pandjang këbot h'ah 'oemat mandoesijaw 'norang

sëdang timbang rapat 'amon lah sampaj balaj pandjang doedo'aq ngadapi 'Anaq dalain

laloe bëkataw 'Anaq-dalam 'adtng malang Nantoe kesoemaw, ngapaw midang 'agri

panas sëla'ot sëlamaw 'ini malam 'mpat belas mangkaw loegron ringgit sëboewab

pënoenlonan manaw timbal Nantoe kesoemaw 'adoeh kakaq ki 'Anaq-dalam 'akoe

dapat inimpi panggaran sërtaw pënëmon pasat datang nint'aq 'Imam-kajangan ngoegaq

palaq ngoendjonka(n) këtmg nëbo'aq bëlakang ngoeso'aq poenggong manaw kataw

nim'aq 'Imam-kajangan haj tjoetjong Nantoe kesoemaw djangan tido'aq tekëlap 'igaw

'amon ringkt'ah maraw djalanka(n) 'amon djoembang maraw rajaqka(n) 'amon 'ndaq

ngantjam rasan toenaq toenanglah Bëtëri tjinaw 'anaq Ratoe koetaw 'Atjt'ah këlawaj

Kënantan tëlor 'itoelah dalam kalaw mimpi manaw limbal 'Anaq-dalam 'adtng

malang Nantoe kesoemaw, djangan didoegaw koetaw 'Atjt'ah Bëngkoeloe 'ndidaw

këtoenggoewan, timpaw pësan Hatoe ka(n) mati tigaw nëgëri djangan dimanljawka(n)

saw Dëmaq këdoewaw Pasaj këligaw doeson koetaw 'Atjt'ah Dëmaqlah moelaw

Ratoe doeloe, Pasaj tapan njëmbah goeroe toewaw, koetaw 'Atjt'ah keban sëndjataw

'agang gëgah 'ndidaw këniringan ërli 'Atjt'ah ngan Bëngkoeloe lo'aq sëmot ngan

sëlawang 'Atjt'ah 'ndt'aq bolt'ah mandjtng Bëngkoeloe Bëngkoeloe 'ndfaq bolt'ah

mandjtng 'Atjt'ah gawt merangkap 'ndt'aq boe'abis gawt mëranggoug 'ndt'aq

bëpoetos, basaw Ratoe Koetaw 'Atjt'ah 'nggan pinggang tambonan soera t'nggan kënmg

tambonan lajang njoeratka(n) 'oyrang 'Atjt'ah mati noelts 'ograng 'Atjt'ah loekaw

h'ah sëndjataw 'ograng Bëngkoeloe tapaq tangan ki Lëmang batoe manaw timbal

Nantoe kesoemaw lah sësoehot badan nijan 'ndaq 'nggëdang kajoe boengko'aq sëkilan,

mërapatka(n) kajoe bëlimbtngan 'mbandongka(n) 'Atjt'ah ngan Bëngkoeloe Bëngkoeloe

koeboewat palaq tanah 'Atjt'ah koeboewat 'oedjong tandjong sadaq mati bolt'ah

koebangon sadaq loekaw bolt'ah koetëpong manaw limbal 'Anaq-dalam 'ilo'aq 'admg

'ntjaka^r gadts la't'n banjaq gadts ringkt'ah mëlëbt'ah, kataw disintong Nantoe kesoemaw
'amon 'adaw toedjoean kakaq bolt'ah koe'ambt'aq gadis la'tn manaw kataw 'Anaq-
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dalam panggtlka(n) 'akoe midang di rantaw 'amon sampaj midang di Rantaw haj

nakan midang di rantaw kaba koe'adjong 'ndalaq gadts batan djoedoeNantoe kësoemaw

'apaw lah dapat 'apaw lom balan toedjoewan Nantoe kësoemaw manaw timbal midang

di Rantaw haj mamaq ki 'Anaq dalam 'idar nëgëri koedjalani 'idarlab la'ot koelajaw

bëlah 'itoe bandjaran 'ombaq belah 'ini bandjaran 'angtn negeri 'ndidaw lëkëlëlap

loerah 'ndidaw tëkëliptn 'ndidaw dapat gadts ringkt'ah mëlëbfah 'akoe djalan ngidar

balt'aq laloe singgah di pantaj rëmas 'adaw nijan gadts ringkt'ah mëlëbt'Sh 'anaq

penakan lilaw doekon bënamaw Temng *ati kelawaj Rëmbon mëlajang lah 'aros

djoedoe Nantoe kësoemaw mara 'ndidaw 'ndjahatka(n) daj noempa naboh 'ndidaw

pëmëtjah kataw disintong Nantoe kësoemaw 'adaw nijan gadts disitoe 'mpaj tigaw

malam 'akoe balt'aq 'akoe bëdjalan dalam kelam boedaq 'iloe tjëlakaw poetos noeto'aq

sijang mëngindang malam ngambt'aq 'ajt'aq mandi groemah pantji djëmaw pëngoemoh

'akoe 'ndt'aq 'ndaq 'aram goembaq djadi padang soenoran pantji djemaw mërandaw

moedaw kësoemaw 'ndt'aq 'ndaq mati doeloe këbilaw bësanggol gindjong kanan

'amon bëka'tn gindjong kidaw pantji mëtjah djëmaw be^roemah Kësoemaw bëdëngan

sanaq banjaq pëtandajan 'itoe 'adaw galaw; 'amon ntng kataw 'itoe poen'aq 'ati ki

'Anaq dalam ringkt'ah djëmaw ngoendang tjaljat 'ilo'aq djëmaw ngoendang tjëlakaw

'amon 'adtïig 'ndaq 'ndoegaw koetaw 'Atjt'ah tjoebaw begoeroe bëtëtanjaw manaw

timbal Nantoe kësoemaw haj kakak ki 'Anaq dalam 'akoe 'ndidaw begoeroe kasar

'akoe begoeroe dalam këlam 'akoe ngandjak kajangan tinggi 'akoe njëmbah 'Imam-

kajangan lah poelos kedijat ngan 'isarat direndam 'ndidaw 'ndaq basah dipanggang

'ndidaw 'ndaq moetong mangkaw bëdjëdjaq bandtng toenggoewan 'Anaq dalam ngan

Nantoe kësoemaw lebt'ah nijan toenggoewan Kësoemaw tigaw patah mangkaw

bëkataw 'Anaq dalam 'amon 'mbaq 'itoe toenggoewan 'adtng 'ilo'aqlah doegaw koetaw

Atjt'ah toenanglah Beteri tjinaw bataq përëpat banjaq sapaw 'ndt'aq la'oe Nantoe

kësoemaw 'amon tedëngaor kataw 'itoe tegandjaq rasaw di 'ati tëgindjong rasaw

piktran bëpingkas laloe 'ndaq toe^ron tinggal kakaq sësëgalaw badan katjandang

këlajaran dijaw toegron di balaj pandjang 'ndaq bëlëngkap bësëdijaw dibataq rijal

sëpëli pandaq sëpëti pandjang ëmas 'oeraj sëdjantong pandan ëmas bengkao/rong

toedjo'ah iko'aq 'inlan sëkoelaq goegor majang lëngkap sërtaw ngan dandanan

diloegftonka(n) rëdjong ^roent'ah pandjang raoewat mërijam sapoe rantaw 'oempan

soedaw pënggalaq soedaw bëdtl latingan bilang tangan 'ndjëgëdjaq lëndajan koedjor

lo'aq dindtng roepaw përisaj 'amon lah lëngkap sëdijaw rëdjong mëngoembang di

lajaran djong pantas mëlawan 'angtn tjëpat di tëdong merampawan 'adaq mandaq

mandong di djalan 'ayri sijang lajarka(n) sijang 'a^ri malam lajarka(n) malam djong

sampaj kë la'ot 'alt'ngan sangkan ngadaq la'ot 'altngan 'Atjt'ah ngan Béngkoeloe

disitoe betoenggoe boerong sawi sëtjantjam bëkataw boerong sawi sëtjantjam sapaw

toekang sapaw pijawang sapaw nangkoedaw rëdjong 'agong, njëlah nimbal Nantoe

kësoemaw 'akoe toekang 'akoe pijawang 'akoe nangkoedaw rëdjong 'agong bëkataw

lagi sawi sëtjantjam kaloe 'ndt'aq ta'oe përi namaw kantap rëdjong koerëndamka(n)

laloe didjawab Nantoe kësoemaw 'akoe ta'oe përi namaw kamoe 'ngkaw boerong sawi

sëtjantjam 'antoe pëndikar boelos mëntjaq 'antoe doekon sedang mënjampaj mati lom
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ditërimaw boemi njelah mëroenggoe di la'ot 'altngan, kistl boerong sawi setjanljam

rëdjong lalt»»*, di la'ot 'altngan sampaj kë la'ot toenggang rëbaw 'adaq mandaq dijaw

disiloe djong sampaj ke poelaw ranggas boekannjaw ranggas boelo'ah bila ranggas

ngan toelang mandoesijaw
J
adaq mandaq di poelaw ranggas djong sampaj kë poelaw

pandjang lidtngka(n) tjintjtn paroe mataw paroe mataw 'intan pëdoeman toembo'ah

lan'ng balaw mentikaw tampaqlab doeson koelaw 'Atjt'ah laloe dirënggot koetaw

'Aljt'ah djong sampaj 'andaw larangan di Bëtëri tjinaw; mangkaw bëkalaw Katoe

'Atjt'ah 'oeloe balang ntug kalaw koe silap tuërijam sapoe ranlaw sëlimbang mëloe

sedjoejang sëboedjang 'abang sapaw 'ndt'aq ta'oe 'oeloebalang disilap mërijam laloe

mëlëlos këlam këbot di lajaran toedjo'ah 'aori toedjo'ah malam 'ndidaw këroewan rëli

sijang 'ndidaw këroewan rëti malam poelos-poetos lidah 'oinbaq kenaw ditawan lidab

'api mangkaw bëkalaw Nantoe kësoemaw baj mamaq djoeragan dalam silap mërijam

ringgong 'oetang, laloe disilap djoeragan dalam mënljitjtt pëngëloe rantaj-rantaj nepong

pëngëloe goeltng galt'ng tëkëlëlaq koelaw pandjang 'mpat poelo'ah ; laloe bëkalaw

Ratoe 'Aljt'ah 'inang-'inang djagaw di 'alas përisaw rëdjong 'andaw larangan laloe

bëdjalan ka'andaw dalam 'amon sampaj dijaw kë'andaw, bëkalaw 'inang djagaw di

'alas sapaw loekang sapaw pijawang sapaw nangkoedaw rëdjong 'agong 'apaw bolt'ah

'apaw 'ndidaw didalangi manaw limbal djoeragan dalam 'ndaq tandang marawlab

tandang rëdjong 'ndidaw bëlarangan 'inaug-'inang najt'aq ke rëdjong 'agong bëkalaw

'inang djagaw di 'alas 'apaw keredjaw (kerdjaw) mamaq tandang koelaw 'Atjt'ah,

manaw limbal djoeragan dalam manaw kerdjaw kami tandang 'ndaq 'mbangon 'oorang

'Atjt'ah mali 'ndaq menëpong bartng loekaw 'ndjawab 'inang djagaw di 'atas 'amon

'mbaq 'itoe kerdjaw mamaq lila 'ndaorat kë koelaw 'Aljt'ah ; 'oorang Bëngkoeloe

laloe 'ndat/ral 'amon sampaj di koelaw 'Aljt'ah, ratoe di 'Aljt'ah 'mbaljaw soerat

itongan 'oorang niati loekaw, bartng mali laloe dibangon bartng loekaw laloe ditepong

'amon lab 'oedaw përasanan toembo'ahlah bantjangan Nanloe kësoemaw 'ndaq noenang

Bëleri tjinaw rasan itoe di ta'oe ngan Katoe koetaw 'Aljt'ah tapi 'ijaw Katoe minlaq

djandi 'ndaq minlaq loenggoe kenanlan telor balt'aq dijaw pëgi di gëlanggang timboq

'anjar manaw timbal 'oorang Bëngkoeloe djandji 'itoe kami toenggoe 'oorang Bëngkoeloe

bali'aq kë 'andaw larangan dinanli saori doewaw 'aori nanti sëmalam doewaw malam

kenanlan tëlor 'ndidaw balt'aq poert'aq 'ati Nantoe kësoemaw 'alu's belandjaw siort'ah

pinang koerang bëlandjaw roeko'aq 'mbakoe laloe bëkalaw Nantoe kësoemaw 'adoe'ah

mamaq djoeragan dalam kilaw 'andon kë gëlanggang timboq 'anjar laloe bëdjalan

kë timboq 'anjar laloe dijaw doedo'aq 'ndjoewaraw 'amon 'ndjoewaraw tëlaq kala

poert'aq 'ati Nantoe kësoemaw lëoriugatlah 'akal 'mpat poelo'ah 'mpat mangkaw dijaw

mëroeman 'ajam mëroeman kë'atas mata palaq mëroeman kë bawah mala këltng

rambot pëngoeloe rambaj pandjang patjol kalah laloe mënang mëngikar dijaw

ngalt'ah 'adat ngan lembagaw nasi soewibat rëgaw sëringgtt djoewada sëboewab

rëgaw soekoe bësaq djoewaraw këtëkanan këtjt'aq djoewaraw këbanünan panglimaw

di tëpo'aq palaq 'oeloe balang ditjoetjo'aq moelot nandawka(n) diori lanang soorang

gt'gt'r gëlanggaug timboq 'anjar poert'aq 'ati kenanlan tëlor di 'aodoeninjaw rëdjong

di 'andaw larangan laloe di boeno'ah 'oorang dalam rëdjong uiati galaw 'oorang
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Bengkoeloe djoeragan dalam mati poelaw tinggal lagi Selarang sëmoe laloe di Ijoekor

tigaw këloeoraj roempong 'idong roempong telingaw 'oedaw beo/rëtaq bilang sendi

'amon bedjalan toendjang </rajt'ah 'ndaqlah maraw këbëlakang kadi maraw kë hadapan

mangkaw bekataw djëmaw banjaq dalam gëlanggang timboq 'anjar haj Nantoe

kesoemaw ngapaw lo'Sq pinoekawan 'oorang Bengkoeloe tëba bedjalan toendjang

o/ra't'ah 'amon lekinaq ngan Nantoe kesoemaw laloenjaw bekataw sëtaw përela 'oela

'alim dapat maloe sekali 'ini 'itoe pinoekawankoe laloe digaori ngan Nantoe kesoemaw

haj nakan Sëlarang sëmoe ngapaw bëtjoekor tigaw keloewaj, manaw timbal Selarang

sëmoe djoeragan dalam soedaw mati 'oo/rang dalam 'redjong mati galaw badan

ka'oelaw 'inilah roepaw lt'ah ragam Kenantan tëlor sapaw 'ndt'aq ta'oe Nantoe

kesoemaw ditjabot doe-'ong di pinggang laloe bekataw Nantoe kesoemaw manaw

djantanaw koelaw 'Atjt'ah kataw disintong kenantan tëlor haj koendang Nantoe

kesoemaw 'inilah djantan koetaw 'Atjt'Sh 'oorang doewaw samaw 'ndatangka(n) tikam

samaw kënaw djëridji mants kesoemaw roebo'ah ngago'aq koeloe Kenantan tëlor

'ago'aq kiltV/r lawangan doewaw toe mati galaw, manaw piktran pangtran Tjili 'akoe

'ndaq kirtm soerat ke Bengkoeloe manaw di dalam kataw soerat 'ini soerat pangiran

Tjili rawas këpadaw 'Anaq-dalam 'amon 'ndt'aq ta'oe padaw këbar Nantoe kesoemaw

sampon madam dalam gelanggang timboq 'anjar, 'amon gi 'adaw roego'aq kampo'ah

sërtaw sanaq ngan soedaraw lagi bëdjantan di Bengkoeloe toentot maloe ke koelaw

'Atjt'ah koe 'ndjo'aq djandji tigaw boelan 'amon 'ndt'Sq datang dalam djandji, kantap

Bengkoeloe koegandjoeri 'amon soerat soedaw diboewat soerat laloe di lajangka(n)

bekirim di rembon 'angtn 'amon lamaw ngan lamaw'ö soerat sampaj koetaw Beng-

koeloe 'nggap di langan 'Anaq dalam soerat diboekaq 'ndaq dibatjaw 'ndidaw tëbatjaw

ngan 'Anaq-dalam laloe dipanggtl Bëntinng sakti 'amon lah datang Bentirtng sakti

soerat tadi laloe dibatjaw manaw di dalam kataw soerat 'mbaq manaw lo'Sq kahao/r

doeloe djoegaw 'amon toe'angtn boeni këbar sapaw 'ndt'Sq ta'oe Lëmang-baloe

bëdoewing laloe memëkt'aq panglimaw dibëri maloe 'oeloe balang di 'ali 'ali manaw

kataw Lëmang haj kakaq ki 'Anaq-dalam 'mpo'aq nakan Bëntinng sakti 'akoe 'ndaq

doeloe koetaw 'Atjt'ah manaw timbal Bëntinng sakti 'ado'ah mamaq ki Lëmang

nantika(n) sënaj 'alon-'alon 'mpo'aq lambat 'asal sëlamat kitaw boewidjaw bëdandan

koedaj, mangkaw boe'idjaw bëdandanlah laloe bedjalan koetaw 'Atjt'ah sapaw lawangan

pëgi kë koetaw 'Atjt'ah saw Bentiring sakti këdoewaw ki 'Anaq-dalam këtigaw

Lëmang batoe ke'mpat Kërindang papan 'mbataq 'oeloe balang 'mpat poelo'ah 'mpat

sërtaw 'oo/rang banjaq noenggangi djong 'agong 'atap tamt'ng dindtng përisaj 'ndje-

grrëdjaq lëndajan koedjor 'amon lah lëngkap sëdijawan djong mëngoembang këlajaran

sampaj djong kë la'ot 'altngan 'ndidaw mandaq dijaw disitoe sampaj poelaw kë la'ot

loenggang rëbaw 'adaq mandaq dijaw disitoe, sampaj poelaw kë poelaw ranggas 'adaq

mandaq djong disitoe sampaj poelaw kë poelaw pandjang 'adaq mandaq djong

disitoe djong sampaj kë koetaw 'Atjt'ah djong belabo'ah 'andaw larangan bedëntom

batoe pëndoegaw teranggoq bëringtn tinggi lëkat sawoh tando'aq roesaw 'o</rang

Bengkoeloe 'ndao/rat kë koetaw 'Atjt'ah tëgaq radjaq di 'oedjong tandjong, pasang

bint t'ng di palaq tanah përang djadi sa//»i itoe mati Batoe koetaw 'Atjt'ah mati poelaw
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pangiran Tjili mati 'oeloebalang 'mpat poelo'ah 'mpat 'oelat la'ot mëlëdjang përang

Mas tërindjan ngandjaq kajangan tinggi, mintaq toelong ngan 'Imam-kajangan lom

boli'ah lom bali'aq manaw lakoe dalam pepërangan roepaw darah mëoganaq soengaj

singgan këning tambonan bangkaj kalah nëgeri Koetaw 'Alji'ah laloe mënawan

boedjang ngan gadis soedaw 'itoe doeson disilap 'aboe'ó ditoenlom bataq balt'aq laloe

ngoelang kë Bengkoeloe 'amon 'ograng Bengkoeloe lah mintar bah'aq manaw 'oelab

ëmas tërindjam dijaw mintaq ngan 'Imam kajangan sikat 'ograng 'Atji'ah mati mintaq

di'idopka(n) pintaq'an 'itoe di boli'ahi bali'aq 'idop 'mbaq manaw doeloe 'amon lah

'idop galaw 'ograng 'itoe nëgeri bah'aq diba'tqi' lëbih 'ilo'aq djaq di doeloe 'adaw

'mpat boelan 'nlaoraw'ö 'ograng 'Atji'ah datang poelaw ke Bengkoeloe 'ndaq noentot

maloe dijaw bëpërang poelaw di Bengkoeloe sapaw këpalaw 'ograng 'Atji'ah savv

'Oelat la'ot kedoewaw Pangiran Tjili ketigaw 'Imam soeraw kë'mpat Mas tërindjam

sërtaw 'oeloe balang banjaq lo'aq sëmot 'anaj-'anaj përang rami di Bengkoeloe singgan

këning tamboenan bangkaj roepaw daorah mënganaq soengaj bangkaj 'ograng koelaw

'Aljt'ah lamaw ngan lamaw'ö beperang Bengkoeloe kalangan bangkaj Béntiring sakti

dijaw silam gra'ib silani poelaw ki 'Anaq dalam 'mpo'aq poelaw ki Lemang batoe

'mpo'aq poelaw Kerindang papan timbaw 'itoelah Bengkoeloe 'ndidaw ngadaq Ratoe

boe'adaq sadjaw radjaw Bengkoeloe laloe sampaj sëkarang kini 'itoelah 'adaw'ó.

C. RËDJONG.

(B).

'Inilah soe^rat boedjang kesijan rajas 'oedji kesijan bëdoeson bëlaman tidaq

toembang gëloembang tidaq bedije 'ndaq badan beredjong koedaj satang gëmoeroe

toegang selabong lëngah djalan 'oo/rang këdajë di soeroh sangkan di 'adjong nangkanah

nelajang beljerite.

'Inilah poele redjong sëbatang; sëkebit te«/;bang tinggi 'iram sëgirim rantaw moesi

djangan sebit sembiloe hapat nanggap kiiïman 'ndiq be^r'isi mëdetas ranlikan mëdirë

ngan masilajë kitë pësan bëbile këliling sëding ngan mësiloc kinah menëtaq manaw
tëkëlendong nantaq toeo/ron ke nanti di nanti loegron këlematang 'aj 'anoe dëngan ni

'anoe sangkan rindoe koe lagi mandaq sangkan rindoekoe lagi mendong dagangan

banjaq limar kati 'awaj bëgoenë koedi sampang sawi hoendan betenon rambot laloe

bëtenon sapoe tangan kendang mëlajang këranlaw moesi pcsan keinendan tengali la'ot

ra'oh këmëndor di Bengkoeloe 'mpoq 'indah di gëdong tinggi tjintë djoegë di goemaj talang.

Bekoedaj njawë ngoelang kesëregë nape saj ngëbëtjëlakë sëhërang rangkang

pagang 'alahkan njapaj poelë soekë tësang lëmaloengë haj tagang hagan badan

VKBII. BAT. GEN. LUI. 18
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mëtanggong ngan sërëtë roengsë batang mantaj poele pëtë sëgalë kaloe dehaj mangkë

'oetangkoe koerang badan tanggong lekan koedaj toepëlë djarang boedjang loelah

dandanan 'ilang lah mati'an bëhadong koewatjam 'ndaq toenaq bingong pëtë 'antjam

djoewarë koerang loegron 'ajam mangsod kaloe 'ilang bawë bawë'an badan bingong

tëtanggong badan koeni 'antjam bëdjalan sangoe koeo;rang 'anljam bëdagang sakoe

bangkang dengan leiaman roegi ngan këpongdang toembang gëlërnbang sajë dja'oh

oradoe soeo/rat boedjang bigang o/rasanka boedjang noempang.

(S).

'Adaw poelaw rëdjong sëbatang; perëkan radjaw pëng'oeloe tëgaqkan pantjavv,

djadi bëtongngan këraoeroe 'ampajan ka'in, pësan 'akao/r padaw kajoe 'amon soekavv,

djadi djoendjong ngan djangan tëmirtng tijop 'angtn.

'Amon padi toembo'Sh di boengtn, 'akao/r mëliltt kajoe 'ao/raw, 'amon 'ati saniaw

ngan 'angtn, nangts rëmbon ngaraw soelaw.

Mëndëgor goero'ah di laraan batang sio/n'ah 'oendan sëkoendan batang siort'ah

'oendan di tëtas sëhalaj 'a'oo/r doeori tjëpakaw di loebo'aq bijaw 'anjot lërendam

batang padi haj badan lo'aq soekor nijan badan këpoelaw segalawnjaw.

'Ambt'Sq djaorom pëdiman 'alos kalangan batang'aori toedjo'ah 'ndidaw noembo'aq

'mbaq di 'adtng ngapaw kë rëndah 'adi'ng lagi dari 'nggi 'ading lagi maq djoembang

'adt'ng lah djoembang 'mbaq djao/roin pëdiman 'alos 'ndfaq mënidjisaw dajang padaw

pott'ah di manaw kini di pëtjah për'oentongan saj ninjan 'andjong tinggi beor'atap lalang

bëdindt'ng djërëdjaq 'alos tëboedi bawah bëdjoendjong tëo/rbang tëkoekoe ënam 'inggap

'Ini rëdjong sëbatang; bëlakoe di roepaw patsaw 'allah këmbang lah boengaw

mataw 'agri 'antjor toeto'aq kepalaw akoe nangkan nijan 'oentong kami bebatoe

pott'Sh di tanggaw tinggi tëpt'aq 'oj/rang soegrat peljakaw lah pinggaw di gëdong

pëtjaw ngan sëra'ot noekaw lah boengaw poetjo'aq goenong tjaori la'in kan lëngab

la'ot pisaq bëpëtaq kamipa.
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WOORDENLIJST.

Pag. 4 sub: 'adjang; bij te voegen tus-

schen de woorden: »kasang matah" en

»bij": »(zie die woorden)".

Pag. B sub: 'ajj'q; achter het woord:

»tëboe" een komma te plaatsen.

Pag. 6 sub: 'aka</r; achter het woord

• sëbasaw" een kommapunt te plaatsen.

Pag. 6 sub : 'alam ; achter het woord

• voorkomende" het teeken »)" te plaatsen.

Pag. 6 sub: 'aloë; staat: »gesbenk";

moet zijn: «geschenk".

Pag. 6 sub: 'aloj; staat: » tusschen de";

moet zijn: «tusschen den".

Pag. 6 sub: 'auiban III; staat: »poe-

(w)'a</r"; moet zijn: »poe(w)'a</r".

Pag. 7 sub: 'ambm; staat: »bakë";

moet zijn: »landjong".

Pag. 8 sub: 'andjang" staat: »poewa#r";

moet zijn: »poe(w)*agr.

Pag. 8 sub: 'andjat; staat: »'idjock";

moet zijn: »idjoek".

Pag. 9 staat: »'angor"; moet zijn:

»*anggor".

Pag. 9 bij te voegen tusschen de woor-

den: »*anggor" en »angin": »'anggo(w)'an

(dialect Besemah libagr — Palembang)

— (e)'mboelo(w)'an".

Pag. 10 sub: 'antjal II; bij te voegen

tusschen de woorden: »de" en »van":

»bladscheede".

Pag. 12 sub: 'a</ri; staat: »'a<jri na'Ss;

moet zijn: »'a<jfri nahas (B) [na'Ss (S)]";

bij te voegen achter het woord: »pagi'5n

pandaq": »(v.g.l. goedong pekajoe'§n)";

staat: sëndjaw; moet zijn: «sindjaw".

Pag. 15 sub: balaj; staat: »rëdjong";

moet zijn: «rëdjong".

Pag. 18 sub: barang; staat: si(j)*apc

(B); moet zijn: »si(j)'&pë (#)".

Pag. 18 en 19 sub: batang en battn; de

woorden: «roeko'Sq (5); toebo'Sh (S);

«mërandaw (5)";" te plaatsen tusschen:

Pag. 20 bij te voegen tusschen de woor-

den: »begaw"en »bekataq": »bëg»l; tëbegtl,

opengespalkt van de oogen".

Pag. 20 sub: bëlah; staat: [Sanaw(S)];

moet zijn: »[sanaw (5)]".

Pag. 21 staat: bëlagr = begt'1 : moet

zijn: »bela</r I = beg»I; II tëbëla^r, ge-

broken van de oogen van een stervende".

Pag. 22 bij te voegen tusschen de woor-

den: »bëloelangan" en bëloemftong: »bë-

loeloq (B), bëloelo'aq (S); bloemtros van

den arenpalm, die niet meer kan worden

getapt".
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Pag. 23 staat: benop (/); moet zijn: «benop;

tcbenop, bij ongeluk in bet water vallen".

Pag. 27 de woorden: »ketjt'8q (S); per-

djakaw (S); rënt'aq (5); ringki'ah (5);

boelo'Sh (S)"; Ie plaatsen tusschen : » [
]".

Pag. 27 sub: boedjiq II; slaat: «enz";

moet zijn : «inz.".

Pag. 27 sub: boekoe; bij te voegen ach-

ter het woord: «pols": »(de beenuitsteek-

sels ter weerszijde van het polsgewricht".

Pag. 28 de woorden: «bah'aq (S); boe-

lo'&h (S)"; te plaatsen tusschen: »[ ]".

Pag. 28 sub: boelaor; bij te voegen

tusschen de kommapunt en het woord

«licht": »1" en achter het woord »oogen":

• II tëboelao/r", gezegd van het oog, wan-

neer het hoornvlies tengevolge van eene

ontsteking zijne doorschijnenheid heeft ver-

loren (oogteriug)".

Pag. 28 sub: boeloh; bij te voegen tus-

schen de woorden: » (ook a'or)" en «baloe"

een dubbele punt en achter het woord

:

«Ijinaw (S)" een kommapunt.

Pag. 28 sub: boeloh; slaat: geledeng;

moet zijn: «geleding".

Pag. 29 sub: boengkol I; staat: »de on-

derste bloemtros van den arenpalm"; moet

zijn: »de bloemtros van den arenpalm

geschikt om getapt te worden.

Pag. 29 sub: boeni II; staat: »gelu'd";

moet zijn : «geluid".

Pag. 31 sub: boe(w)ang; de zinsnede:

»zie ook: 'aram" te doen vervallen.

Pag. 31 sub: dabor; staat: «klank, na-

bootsend"; moet zijn: «klanknabootsend".

Pag. 32 sub: »daham"; staat: «iemands"

moet zijn: «iemands".

Pag. 33 sub: daqsë; staat: »dagsë"; en

«dagsaw,"; moet zijn: «daqsë" en «daqsaw".

Pag. 34 sub: dëngar; staat: »de kin";

moet zijn: «het oor"; verder «het vraagtee-

ken" laten vervallen.

Pag. 35 sub: dëpë; bij te voegen : dëpë

(B) [depaw (S)] si(j)*amang ; de afstand van

den loon van den linkervoet tot aan den

middenvinger van de rechterhand gemeten

langs eene rechte lijnen waarbij de meesl

schuinsche stand wordt aangenomen.

Pag. 35 sub: dërtt; bij te voegen: «II,

klanknaboolsend woord voor het geluid van

het scheuren van kleedingstukken".

Pag. 35 sub: dësir; slaat: •dësi'r; (ook:

dësior)"; moet zijn: «dësir (ook: dësto/r)".

Pag. 36 sub: dingi'n; staat: »(ë)'ndingin";

moet zijn: «(më)'ndingtn".

Pag. 37 sub: djadjë; staat: «djadah"; moet

zijn: «djadjah".

Pag. 37 sub: djagowg; slaat: »bëlandë

(B) mëngalaw (5); moet zijn: «belande (/?);

bengalaw (S)";

de «kommapunt" voor het woord «boelan"

te doen vervallen.

Pag. 39 sub: djao;ri; staat: «lilipan"; moet

zijn: «lilipan";

de zinsnede: «djao/ri lilipan; zie pinggan";

te doen vervallen.

Pag. 39 sub: djartng; bij te voegen: «II

(me)'ndjartngi = 'aring II".

Pag. 42 sub: djirat; slaat: «djirat"; moet

zijn: «djirat (ook: dji</rat)".

Pag. 42 sub: djoegrt ; bij te voegen ach-

ter het woord: »gawi(j)*Sn": «(zie dit

woord)".

Pag. 45 sub: doekë; staat: «nijdig";

moet zijn: «nijd".

Pag. 44 bij te voegen tusschen de woor-

den : «doepë'an" en «doeori": »doeq*ö =
doe'ó".

Pag. 44 sub: doe(w)'tl; staat: »= oem-

p*ï"; moet zijn: »= 'oewtY'.

Pag. 44 sub: (ë)'mboelo(w)an ; bij te

voegen : II eene waterleiding in het mid-

den van een bouwveld (Besemah libao/r —
Palembang).
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Pag. 46 staat: .(ë)'ndali(j)'an"; moet

zijn: »(èyndalihan".

Pag. 46 slaat: «(eindig4"; moet zijn:

»(ë)'ndigi".

Pag. 47 sub: (ë)'rtë; bij te voegen ach-

ter bet woord: .pëmbawaw (5)": »[ook:

pëmbalaq'an; vgl. këkas]".

Pag. 47 sub : gabol ; te laten vervallen

:

» Pr. CXXVI n<>. 9 v. H".

Pag. 48 sub: gamal; de zinsnede: »zie

die woorden" te plaatsen tusschen «selimot"

en .den".

Pag. 49 sub: gantaj; staat: » waarin kleef-

rijst wordt gaar gekookt (lemang) boven

bet houtvuur staat"; moet zijn: «waarin

kleefrijst wordt gaar gekookt, boven het

houtvuur staat.

Pag. 49 sub : gantong ; bij te voegen ach-

ter het woord »bakë": »(zie dit woord)".

Pag. 49 staat: gatjol= gandjor"; moet

zijn: »gatjoI; de nog niet besneden part.

pud. masc".

Pag. 51 sub: gëloegor III; bij te voegen

achter het woord * behasan ": .(zie die

woorden)".

Pag. 51 sub: gemoeloemot; bij te voe-

gen achter «goembol": «H".

Pag. 52 sub: gëmërining; bij te voegen

achter het woord .gong"; »(zie dit woord)"*

Pag. 52 sub : gendang ; bij te voegen

:

»II gëndang Vosan = dëndang 'a'osan;

zie: dendang".

Pag. 52 achter het woord .genëmbong"

een vraagteeken te plaatsen.

Pag. 52 sub: gënti; staat: »ook =";

moet zijn: .v.g.1".

Pag. 52 sub: gërawë; staat: .flirtee-

ren"; moet zijn: «flirten".

Pag. 53 sub: getang; bij te voegen ach-

ter het woord »lëmang": .(zie dit woord)";

III een doek losjes om het hoofd binden.

Pag. 55 sub: gëriwrt; bij te voegen het

woord »ook" tusschen de woorden : •snoe-

pen" en » stelen".

Pag. 53 sub: getil; bij te voegen achter

het woord »gainbi0/r": »(zie dit woord)".

Pag. 53 sub: gëtok ; bij te voegen ach-

ter het woord >dadaw (S)" : »(zie die

woorden)".

Pag. 54 sub: gih'ng; bij te voegen: II

= bih'ng.

Pag. 54 sub: gingstr: staat: »—";

moet zijn: »v.g.l.".

Pag. 55 sub: goedong; bij te voegen

achter het woord: .pëkajoe'Sn": «(ook:

samar goedong pëkajoe'an)".

Pag. 55 staat: «goegoman; bëgoego-

man"; moet zijn: goegoman (ook : goemgo-

man); begoegotnan (ook: bëgoemgoman)".

Pag. 55 bij te voegen achter het woord

• tërap": »(zie dit woord)".

Pag. 65 staat: «goejoe = 'adjok";

moet zijn: «goejoe; (më)'nggoejoe = ngë-

ngoenjë (/?)".

Pag. 57 sub: 'idang III; staat: .ka-

le"; moet zijn: .kali".

Pag. 68 bij te voegen tusschen de woor-

den: .
J
(i)'joe" en .*ikal": »'(i)j'ot (B);

ngi(j)'ot, wat niet te breken is; ook gezegd

van iemand die een zeer hoogen ouderdom

bereikt ('alang këngi(j)'ot njawë djëmë'ini)".

Pag. 59 sub: 'indon ; de zinsnede:

• schade vergoeding ontberen kan"

te doen vervallen en bij te voegen achter het

woord: •pëngindonan": »(zie: .wang")".

Pag. 60 sub: 'intar; het woord »voor"

te doen vervallen en achter het woord

• meel" bij te voegen de woorden: »te

zeven".

Pag. 60 sub: 'ipang; bij te voegen ach-

ter het woord: »'ipoq": .(zie dit woord)".

Pag. 60 bij te voegen tusschen de woor-

den: »'ipon" en »'ipoq": »'ipong =
lipong I".



278 \\ INVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

Pag. 61 sub: kadjang; staal: »boe-

bong"; moet zijn: »moebongan".

Pag. 61 sub: kagol; bij te voegen; II

= 'oerong (doch tengevolge van eene

plotseling bijkomende omstandigheid).

Pag. 61 sub: ka'tn; slaat: •pëngantin";

moet zijn: »penganU'nan"; bij te voegen

achter het woord: «pëmbataq'an": »((e)-

'rlaw pembawaw) (S)";

de woorden: »(e)'rtë (2?)" en »boenttng"

in de plaats te stellen van de woorden:

»bataq" en »pëngantm".

Pag. 62 sub: ka'tt; bij Ie voegen het

woord: »een" tusschen de woorden: »uit"

en »kromgegroeiden".

Pag. 62 sub: kajaw; bij te voegen achter

het woord: »doedol": »(zie dit woord)".

Pag. 64 sub: katnpt'q; bij te voegen

achter het woord: »o/roembaj": »(zie dit

woord)".

Pag. 64 sub: kan; staat: «aanspraak-

woord"; moet zijn: » aanspraakswoord".

Pag. 64 sub: kandjat: bij te voegen

achter het woord: »këlandjao/r": »I".

Pag. 66 sub : kasah ; slaat : (zie dit

woord)"; moet zijn: »(zie: groemah)".

Pag. 67 sub: këbaw; de woorden:

• pingas (B) tingas (5)" te doen vervallen

;

slaat verder: »tëboq (B) [tëbo'Sq (S)], koem-

bang"; moet zijn: »tëboq (B) [tëbo'aq

(S)]: kanan, kiri, koembang; tjawer".

Pag. 67 staat: këbor [B), gëbor (S);

tëkëbor (B), tëgëbor (S); moet zijn: »kë-

bol (B), gëbol (B); tëkëbol(fl), tëgëbol (5)".

Pag. 67 bij te voegen tusschen de woor-

den: »këbol" en »këbot": » këbor; zie:

'oraong".

Pag. 68 sub: këdan; staat: »ook =
tekëkot; zie: »këkot"; moet zijn: »v.g.l."

tëtëkot; zie: »tëkot".

Pag. 68 sub: këdji; bij te voegen: »II

= ^rëpat III; sëkëdji = sëgrëpat".

Pag. 68 staat: »këkalab"; moet zijn:

.këkalah."

Pag. 68 sub: këkando'aq; bij te voegen

achter het woord: «tëlang"; «[district

Bëngkënang — Mannaq —]".

Pag. 69 sub : këkëdoq ; het woord

:

• zie:" te doen vervallen;

staat: »bi(j)asë (5)"; moet zijn: »bi(j)asë (/?)".

Pag. 69 bij te voegen tusschen de woor-

den: »këkoo;r" en ikëlaboe": »këkot =
këkao/r".

Pag. 70 staat: «këlëbi (ook: sëlebi),

stuitbeen"; moet zijn: «këlëbi = sëlebi".

Pag. 70 bij te voegen tusschen de woor-

den: »këlëndjao/r" en «këlënlong: »këlën-

tót"; clitoris".

Pag. 70 sub: këlëntong; staat: »I =
këlëbi (?)"; moet zijn: »zie loelang".

Pag. 7 1 bij te voegen tusschen de woor-

den: »këmalong'' en • kemang"; »këmam

(?)', zich geheel inwikkelen bijv. in een

deken".

Pag. 71 sub: këmindom ; staat: >en

nagé"; moet zijn: »en nage".

Pag. 75 sub: këpoq; staal: «bëkoeko'Sq

(Sy*; moet zijn: » [bëkoeko'aq (5)]".

Pag. 74 staat: »kë</rnaj"; moet zijn:

»kërnaj, (ook: këo;maj)".

Pag. 75 sub: kë</roengkang ; staat: «zie:

palaq"; moet zijn: »zie: tëmpoerong".

Pag. 77 te doen vervallen: »kilah =
kinah".

Pag. 78 staat: » kinah [ook: kinah (/?)],

kila (5) = djoegë (/?)"; moet zijn: »kina,

[ook: kinah] (B), kila, [ook: kilah] (5) =
djoegë (B)".

Pag. 78 sub: kindon; staat: heen on

weer"; moet zijn: •heen en weer".

Pag. 78 sub: kipat III; staat: «tepoe-

iïh"; moet zijn: »lëpoeu'q".

Pag. 80 sub: koedoq; te doen vervallen

het vraagteeken achter het woord: »nek"
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en bij te voegen: »(inz. hel doornvormig

uitsteeksel van den zevenden halswervel);

II , e. s. v. goloq (Bësëmah Liba^r — Pa-

lembang)".

Pag. 80 sub: koelat II; te doen ver-

vallen de komma tusschen de woorden

:

• zijn" en «buiten".

Pag. 80 sub: koele; slaat: «biU't ti(j)'op";

moet zijn: «bibtt ti(j)'op".

te doen vervallen het woord: «pëngantin"

achter het woord: «bruidegom".

Pag. 81 sub: koele; staat 5 keer: »(zie:

toetogrran") ; moet zijn: »(v.g.l.: toelogran");

bij te voegen voor de woorden: » siwar" en

«koedjor" het woord: «zie";

staat: «(bruidschat) » koele";" moet zijn:

«bruidschat (»koelë").

Pag. 82 sub: koendang; slaat: «koen-

dang'ë"; moet zijn: «koendang'ë (B) [koen-

dang'ö (S) ; koendangnjaw (5)]"; slaat :

• vergezejd van"; moet zijn: «vergezeld

van".

Pag. 82 sub: koepong; staat: «hoofd"

moet zijn: «hoofd".

Pag. 83 staat: «koerong"; moet zijn:

«koerongan".

Pag. 83 staat: «kaestkan"; moet zijn:

«koestkan".

Pag. 85 sub: lakap; bij te voegen ach-

ter het woord: «raandoq (#)": «(zie die

woorden)".

Pag. 86 sub: landapll; staat: «temboq";

moet zijn: «tiniboq".

Pag. 86 sub: langaj; bij te voegen:

«II (Bësëmah Wbagr — Palembang) =
karoh".

Pag. 87 sub: larë II; staat: »= sapih

(5)"; moet zijn: »= sapih (B)V.

Pag. 89 sub: leladi'ng; staat: «schep-

lepel"; moet zijn: «scheplepel".

Pag. 89 sub: lëlajoe'an; staat: «taorok"

moet zijn: «taoroq (/?)".

Pag. 90 sub: lenjing; staat: «linten";

moet zijn: •tuiten".

Pag. 90 sub: lentaq; staat: «zie"; moei

zijn: »=".

Pag. 91 sub: lëpat; bij te voegen:

• pëlëpatan"; «knieholte, vouw onder het

kniegewricht".

Pag. 93 sub: lipth; staal: «landjongan";

moei zijn: «'oemë".

Pag. 93 sub : lipong II ; te doen ver-

vallen het woord: «liping".

Pag. 93 staat: «lobong (B); lelobong,

op eene plaats blijven liggen, staan van

water («/)"; moet zijn: «lobong (/?); op

eene plaats blijven liggen, slaan van wa-

ter (/)"; v.g.l. tëlobong.

Pag. 95 sub: loe(w)'an; bij te voegen:

«II zie: o/roemah".

Pag. 96 bij te voegen tusschen de woor-

den: »maboq" en «madaq": «madam; me-

vrouw".

Pag. 97 sub: manljtk; slaat: «laltV;

moet zijn: «lali'q".

Pag. 97 sub: maq II; staal: [ook: 'oeng-

koq (B)]"; moet zijn: «[ook: maq 'oengkoq

(B)]".

Pag. 99 sub: mëriQ^Sn; staat: «het

bloed. .... .vagina vloeit"; lees: «kraam-

zuivering, kraamvloed".

Pag. 100 sub: mësang; bij te voegen

tusschen de woorden: «përahoe;" en «tëng-

galong;": »tëmbëlëtaw".

Pag. 101 sub: moehol; staal: «van";

moet zijn: «voor";

Pag. 102 staat: moe(w)'arë (B) moe-

(w)'araw (S); moet zijn: »moe(w)'arë (B),

moe(w)'araw (S).

Pag. 102 sub: napal; staat: «wergel";

moet zijn : «mergel".

Pag. 103 sub: naw; slaat: «bagirë'Sn";

moet zijn: »ba^ro(w)
,
an".

Pag. 103 sub: nëgëri; bij te voegen
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achler het woord: »heerschen": »zie ook:

sërgë (B)".

Pag. 104 het woord: »ngi(j)ot" te plaatsen

tusschen de woorden : »ngigoq"en »ngikaq'\

Pag. 105 sub: ngoekoeq; bij te voegen

achter het woord: »kakaq"; »H".

Pag. 105 sub: nintq; staat: «groot-

moeder van vaderszijde"; moet zijn: «groot-

moeder (gewoonlijk van vaderszijde);*'.

Pag. 106 sub: një; »di(j)awmanaw (5)

te plaatsen tusschen: »[ ]**.

Pag. 107 sub: 'oedot; bij te voegen:

• poedolan; opiumpijp".

Pag. 107 sub 'oejon; bij te voegen tus-

schen de woorden: » 'oejon" en »boe(w)-

'oejon": het woord: »boejon".

Pag. 108 sub: 'oeme; bij te voegen tus-

schen de woorden: «vlakke gronden" en

«aangelegd": «aan of nabij de oevers der

rivieren".

Pag. 109 sub: 'oentjang II; staat:

«'oentjang 'anljil (?)"; moet zijn: «'oentjang

'antjil, geklets, gewauwel".

Pag. 109 sub: 'oentot; bij te voegen:

«elephantiasis".

Pag. 109 sub: 'oerat kambas; bij te

voegen: «ook: spataderen".

Pag. 110 bij te voegen tusschen de woor-

den: »*oe0ron" en »'oerop"; «'oerong ==

'orong".

Pag. 110 bij te voegen tusschen de

woorden: »'oewi" en »'oloq": »'oewit;

met een stuk hout of koevoet iets oplichten

om het te verplaatsen (inz. van een zwaar

voorwerp)".

Pag. 1 1 1 sub : 'omong ; bij te voegen

:

«'omongan tekebor"; grootspraak".

Pag. 112 sub: padi; de zinsnede: »pa-

di : 'oesang ; zie : 'oesang ; padi" op een

nieuwen regel te plaatsen.

Pag. 112. sub: padoe; bij te voegen:

«IV zie: groemah".

Pag. 1 1 3 sub : pagar ; bij te voegen :

«pagaran; gehucht".

Pag. 114 sub: pali'arë; slaat: «waar-

zegger"; moet zijn: «waarzeggen".

Pag. 114 sub: panah: slaat «II slinger

van touw"; moet zijn: »II panah 'oemban;

slinger van touw".

Pag. 116 sub: panlt't; te doen verval-

len: «këlënttt (S)'\

Pag. 117 sub: pasaq; staal: «parit";

moet zijn : «pint".

Pag. 117 sub: pasto/r; slaat: »sepa-

sigran = sandmg"; moet zijn: «sepasi-

gran, ook = sandtng".

Pag. 118 sub: patar; te doen verval-

len: .III".

Pag. 118 sub: pating; slaat: «labah";

moet zijn: «lëbah".

Pag. 119 slaat: «pëgoh"; moet zijn:

«pegoq".

Pag. 119 Het woord: «pëlepalan" te

doen vervallen.

Pag. 120 bij te voegen tusschen de woor-

den: «pëndtng" en «pëndjarë": «pëndilë

(B) « panditë (B)".

Pag. 121 te doen vervallen het woord:

• pëniortsan".

Pag. 121 sub: pëntjang; slaat: «die mei

water gevuld wordt, doorgestoken"; moei

zijn: «doorgestoken en met water gevuld".

Pag. 122 sub: përagë; staat: (bantjang)"

moet zijn: «bantjang".

Pag. 122 sub: pëorah III; slaat: »pc-

grah pe</rabon"; «moet zijn: pëgrah, in

druppelen ; pë^rah pëo/rabon, hel....".

Pag. 122 sub: përëgang; staat: «tëm-

berang"; moet zijn: «tëmbirang".

Pag. 123 te doen vervallen het woord:

»pë</roeo;rong".

Pag. 125 sub: pë#rot; bij te voegen:

«II een streng garen; ook gebruikt als

hulp. telw.".
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Pag. 124 sub: pi(j)as; slaat: »pi(j)'as

(B) [(ë)

J
mpi(j)'as (S)] tëgaq" e.s.v. haar-

versiersel ;" moet zijn: »pi(j)"as (B) [(e)-

'mpi(j)'as (S)]: djëdjaboe, tëgaq; s.v. haar-

versiersel".

Pag. 125 sub: pingas; bij te voegen

tusschen de woorden: «bëlahgoenting"; en

«rantjong tabong"; het woord «rantjong";

staat: «tjawtr; sepi'ng; ti(j)"ang"; moet

zijn: «sëpt'ng; ti(j)'ang; tjawtr".

Pag. 126 sub: pisoh; bij te voegen

tusschen de woorden: «miso'ah (S) en

«schelden"; «[gewoonlijk verbonden met

«toendong"; toendong misoh (B) [miso'ah

(S)}".

Pag. 127 te doen vervallen het woord;

«poedotan".

Pag. 128 sub: poegroq; staat: «(zie dit

woord)"; moet zijn: «(zie: groemah)".

Pag. 1 30 bij te voegen tusschen de woor-

den: »grabal"en «grabë": »rabaq; robust".

Pag. 130 sub: ragaq; achter het woord:

«hoeveelheden" een vraagteeken te plaatsen.

Pag. 130 bij te voegen tusschen de

woorden: «rambang" en «ramboe": »ram-

baq = bantjang I".

Pag. 131 sub: randaw; bij te voegen

achter het woord: «gadoeng": «(zie die

woorden)".

Pag. 131 sub: randjaw; staat: «door-

gaan"; moet zijn: «doorgaans".

Pag. 131 sub: grangaj; staat: «zitten";

moet zijn: «zitten".

Pag. 152; Het woord «grangos" te plaat-

sen tusschen de woorden «grangktl" en

«granjang".

Pag. 132 sub: grap; bij te voegen: «II

gelijkmatig afgesneden".

Pag. 132 staat: «grapot"; moet zijn:

«grapoh".

Pag. 132 te doen vervallen: »rat =
rapas.

Pag. 132 sub: ratap; bij te voegen ach-

ter het woord: «klaaglied"; het woord

«gebed".

Pag. 133 sub: ^rëbong; staat: «man-

san; moet zijn: »manjan'\

Pag. 134 sub: rëgë; slaat: «regëdjc-

me"; moet zijn: «rëgë djëmë".

Pag. 135 sub: repat; staat: «sëgrëpat

ngan këm'ng; sëgrëpat ngan palaq, afstand

van de kruin van het hoofd tol den voet";

moet zijn: «sëgrëpat ngan kentng, afstand

van het voorhoofd tot den voet; sëgre-

pat ngan palaq, afstand van de kruin tot

den voet".

Pag. 137 het woord «rimbang" op een

anderen regel te plaatsen.

Pag. 137 sub: grimbë; staat: «woord"

en «een" moet zijn: »woud" en «een".

Pag. 137 bij te voegen achter het woord

:

»ringaj": «(meringaj)".

Pag. 138 sub: ris; staat: «koestkkan;

moet zijn: .-koest kan".

Pag. 158 sub: griste; staat: «ontm eting";

moet zijn: «ontmoeting".

Pag. 138 sub: groejong; staat: «lont";

moet zijn: «hout".

Pag. 138/148 sub: groemah; staat:

• koppen"; moet zijn: «kappen";

»doe(w)'agrë (B)"; moet zijn: »doe(w)'5-

grê (B)";

«de vloer"; moet zijn: »den vloer";

«dit noemt men tandang tidoq (B), tido'aq

(5)"; moet zijn: «dit noemt men tandang

tidoq (B) [tido'aq (S)]";

doewagraw (S); moet zijn: doe(w)'5graw

(S).

Pag. 149 sub: roemë; te doen verval-

len het vraagteeken achter het woord

•soengsang";

bij te voegen achter het woord: «soeng-

sang": «haartjes tegen het beloop in".

Pag. 150 staat: «groerong = goefong";
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moet zijn: »</roerong; (ook: groegrong)

1= goelong; II pë#>'oerong, een matje of

ander vlechtwerk tegen de opening van

het rijslblok geplaatst om te beletten dat

bij het stampen de padi eruit gestooten

wordt".

Pag. 152 sub: sampang; bij te voegen

lusschen «pandjang (Sf; en «përsëman;":

«djarang".

Pag. 155 bij te voegen tusschen de

woorden: «sande" en «sandjë": «sandtng;

wat ter vergelijking naast of tegen over

elkander is gesteld".

Pag. 155 sub: sarat; staat: »gepakl"

moet zijn: «gepakt*';

staat: »(ë)*ndëlëraan"; moet zijn: «dele-

man".

Pag. 156 hel woord «sebitoe (B)" te

doen vervallen.

Pag. 156. sub: sedekah; staal: opper-

maal"; moet zijn: »offermaal".

Pag. 157 sub: sëlampongl; bij te voegen

tusschen de woorden: «waarvan" en

«banden" het woord: »de";

sub: sëlampong II; bij te voegen achter

het woord: «hoofddeksel" de woorden:

»inz. door den wind".

Pag. 157 sub: sëlimpang II; staat:

«hengeltnig"; moet zijn: «hengeltuig".

Pag. 157 sub: sëlisth; staat: »geschhT'

en «geschi"; moet zijn: «geschil".

Pag. 158 sub: seloepal; staat: «schie-

letje"; moet zijn: «schilletje".

Pag. 158 sub: sëmap; staat: «kesënê

(B)"; moet zijn: «kësëne mate (/?)".

Pag. 158 sub: sëmbajaw'an; staat:

«bedwelend"; moet zijn: «bedwelmd";

Pag. 159 sub: sëmbitoe; bij te voegen ach-

ter het woord: «dikalë (B)"; «zie di VI".

Pag. 159 bij te voegen tusschen de woor-

den: »semegi"en «sementarë": «sëmëlang";

zie mëlang".

Pag. 159 sub: sëmpal; staat: «ook";

moet zijn: «v.g.1.".

Pag. 169 staat : sëmpi'ongan"; moet zijn

:

»sëmpi(j)'ongan".

Pag. 160 sub: sengkëlang; staat: «dit";

moet zijn: «die".

Pag. 160 sub: sengkëlaw; bij te

voegen achter «këroh'q (/?)": «(zie die

woorden)".

Pag. 161 sub: sëo/rap; staat: »saje (/?)";

moet zijn: »sajë (B) H".

Pag. 162 bij te voegen tusschen de woor-

den: «sësëlë" en «sësënjom": «sèsënaj; zie

sënaj".

Pag. 162 sub: sësënjom; staat: «sësë-

njom; glimlachen"; moet zijn: «sësënjom

(g.r.w.d; senjom, dat weinig in gebruik

is); glimlachen".

Pag. 163 bij te voegen tusschen de

woorden: »silë" en silt'p'*: «sihh (B) =
simbang".

Pag. 163 sub: simah; te doen vervallen

het woord «sësimah" voor »H".

Pag. 164 sub: sindjaran; bij te voegen

achter het woord: «soegoe"; «(zie dit

woord)".

Pag. 164 sub: singk?!: bij te voegen

achter de woorden: «samban batang";

«(zie: samban II)".

Pag. 165 sub: sirtng; bij te voegen ach-

ter het woord: «afvoergoot"; het woord:

«waterleiding".

Pag. 165 sub: soegoe; te doen verval-

len het vraagteeken achter het woord:

«schaaf".

Pag. 166 sub: soehng; staat: »aco-

lusharp"; moet zijn: «aeolusharp".

Pag. 166 sub: soemahan; staat: »kë-

di(j)aw"; moet zijn: »këdi(j)'Sn".

Pag. 166 sub: soembang I; bij te voegen

achter het woord: «gërgoq": «(zie dit

woord)".
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Pag. 167 sub: soepaq; bij te voegen: »II

= sëmpal".

Pag. 167 sub: soerong; »(zie dit woord)"

te plaatsen tusschen de woorden: «sanggan"

en »den'\

Pag. 167 sub: soeroq; slaat: «dit"; moet

zijn: «dat".

Pag. 168 sub: tabi'r; staat: »(zie dit

woord)"; moet zijn: »(zie: kajoe)".

Pag. 168 sub: taboh; bij te voegen ach-

ter het woord: «gong"; » (zie dit woord)".

Pag. 168 sub: tabor; bij te voegen achter

het woord: »si(j)'alang": » (zie dit woord)".

Pag. 169 sub: tali; bij te voegen tusschen

de woorden: «buffel" en n'oehgr"; » .koele

(B), [koelaw (5)] , het bedrag, da t niet betaald

wordt van den gevorderden bruidschat".

Pag. 170 sub: tali; staat: »pasoq";

moet zijn: «pasaq".

Pag. 170 sub: tammg; staat: »schied";

moet zijn: «schild".

Pag. 171 snb : tang ; staat : «kleinkind";

moet zijn: «klinkend".

Pag. 171 sub: tanggë, staat: «lintjap";

moet zijn : «lintjaq".

Pag. 171 sub: tangi; staat: «na een

sterfgeval, (zie dit woord)"; moet zijn:

«(zie dit woord) na een sterfgeval".

Pag. 171 sub: tangkai; staat: «tao/roq

(1?), sëtangkaj, taoro'aq (<S)"; moet zijn:

• tagroq (/?) [tagro'aq (5)] sëtangkaj".

Pag. 172 sub: taqkëtaraw; staat: »pë-

tjat" ; moet zijn: «pëtjot".

Pag. 173 sub: tëbal; staat: »deug";

moet zijn: »derg".

Pag. 174 sub: tëlentang; staat achter

het woord «leggen" een komma; moet zijn

een kommapunt.

Pag. 174 sub: tëlobong; staat: «stil-

stand"; moet zijn: «stilstaand".

Pag. 175 sub: tëmbaj III; staat: [ook:

tëmbajnjë (B), (tëmbaj'ó of tëmbajnjaw

(5))]"; moet zijn: [ook: tëmbajtëmbajnjë

(Z?) (tëmbajtëmbaj'ö of tëmbajtëmbajnjaw

(S))]"-

Pag. 175 sub: tembos; staat: «nacht

merrie; moet zijn: «zie: mimpi".

Pag. 175 staat: «temekah"; moet zijn:

«temëkah".

Pag. 176 sub: tënong; een komma

te plaatsen tusschen de woorden: »padi"

en «pinang''.

Pag. 178 staat: «legrot"; moet zijn:

«%rot (?)".

Pag. 178 sub: tetap; bij te voegen; «III

= pëorah II".

Pag. 178 sub: tëtaran; staat: «zand";

moet zijn: »rand";staat: »ti(j)ëp; bëti(j)*ëp";

moet zijn: »ti(j)op; bëti(j)'op".

Pag. 179 sub: tikao/r; bij te voegen

tusschen de woorden: «boentaq," en «pan-

dan"; het woord: «këtjt'aq (5),".

Pag. 180 sub: ttq; staat: sproeten";

moet zijn: «sproeten".

Pag. 182 sub: tjantol; staat: «hor-

sten"; moet zijn: «borsten".

Pag. 184 sub: tjentjang ; het teeken:

»="; te doen vervallen.

Pag. 185 sub: tjidë; staat: «tjilakë";

moet zijn: «tjëlakë".

Pag. 186 sub: tjintë; bij te voegen: «II,

voorbeeld".

Pag. 186 staat: «tjoebong"; moet zijn:

«tjoebong (këtjoebong) ;".

Pag. 186 bij te voegen tusschen de woor-

den : »tjoenttt" en «tjoepaq": «tjoento;

voorbeeld'*

;

Pag. 187 staat: «tjoertng"; moet zijn:

»tjoe#n'ng (ook: tjoertng)".

Pag. 187 sub: tobang; bij te voegen

tusschen de woorden: «daarin" en «bësi

boejjroq", het woord: «inz".

Pag. 188 sub: toekang; bij te voegen

tusschen de woorden: «ambachtsman;"
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en «toekang pasah"; «toekang lëbah =
djoeo/roe tinggi; zie: djoeo/roe".

Pag. 188 sub: toekoe; te doen ver-

vallen: »(zie dit woord)".

Pag. 188 sub: toekon g; staat: »mons

veneris"; moet zijn: »mons veneris; (v.

g.1. : boekong)".

Pag. 189 sub: toelang I; staat: »këlin-

tong"; moet zijn: «këlëntong".

Pag. 191 sub: toeptk I; staat: »ka-

bong"; moet zijn: »këbong".

Pag. 191 sub: toeptk II; staat: .kaal-

spel"; moet zijn: kaatsspel".

Pag. 192 sub: toetoor; bij te voegen

achter het woord: »mandas"; »(ook:

pangkal)".

Pag. 193 sub: loeiogr; staat: »b paq*';

moet zijn: »bapaq".

SCHETS VAN DE GRAMATICA.

Pag. 198 staat: Bësëmahsch

;

tjintong;

riding;

Sërawajsch.

sintong;

oranjaug.

moet zijn: sintong

;

oridtng

;

tjintong

;

oranjang;

Pag. 200 slaat;

getranscribeerd door »i";

moet zijn:

getranscribeerd door •*'";

201 (inë)'ndatangi;

A
sebëna</r*ó;

/\

(më)'ndatangi;

sëbënao/r'ö;

y\
boengaw'an

;

A
boengaw'an

;

/\

boekaqka(n)njawlah

;

boekaqka(n)njawlah

;

mëlëkat; mëlikat.

» 204 bij te voegen achter: [damanjaw (S)]":

staat;

lomangat;

«Rëbanon is haar naam";

moet zijn:

lom'angat

;

• 209 sëto(ew)'aw; sëloe(w)aw;

212 hot aanhechlsei; het aanhechtsel.

> 217 o;reo;radoe;

woordon

;

grêgr&Aoe;

woorden.

• 221 •0(5)"; -6(5)";

» 225 (e)'ndiaq; (ë)'ndi'aq.

a 224 tekalë

;

tekalë;

> 229 Als noot bij te voegen:

(S) Vermoedelijk zijn ook dwerghert- en uilenspiegelverhalen bij het

volk bekend.

Te lezen in plaats van «litteratuur"; doe(w)'aw" »di(j)'aw"; «litteratuur"; »doe-

(w)'aw"; »di(j)'aw".
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