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Nagarakrëtagama. Lofdicht van Prapanjtja op koning Rasadjanagara, Hajam

Wuruk, van Madjapahit, uitgegeven door Dr. J. Brandes, naar het eenige

daarvan bekende handschrift, aangetroffen in de puri te Tjakranagara op

Lombok.

Het dialekt van Tëgal, door A. H. J. G. Walbeehm.

Mededeelingen omtrent Beloe of Midden-Timor, door H. J. Grijzen.
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HET DIALEKT VAN TEGAL.

INLEIDING.

In het begin van 1899 ontving ik van den Heer H. Th. J. Uytterbroeck,

toen adjunkt-inspekteur van het Inlandsen Onderwijs te Samarang ter inzage een

door den toenmaligen Inlandschen onderwijzer te Tëgal, Mas Wignjawiana samen-

gestelde vergelijkende woordenlijst, bevattende 1007 te Tëgal in gebruik zijnde

en dialektisch geachte woorden met de gelijkwaardig geachte Sala'sche woorden

er naast. Bovendien bevatte de lijst nog 377 zinnen, waarin die woorden voor-

kwamen en eenige regels betreffende de afwijkingen van de Sala'sche uitspraak.

Bij lezing bleek dit stuk een zeer waardevol materiaal te bevatten voor

een studie over het Tëgalsch dialekt, zoodat ik den Heer Uytterbroeck in overwe-

ging gaf, het systematisch om te werken tot een voor publicatie geschikte ver-

handeling. Om verschillende redenen meende hij echter, daartoe niet zelf over

te moeten gaan, maar gaf hij er mij de vrije beschikking over, voor het geval

ik het stuk zelf mocht willen bewerken.

Te kwader ure liet ik me er toe verleiden, de weinige vrije Zondagen,

die ik geheel voor mij zelf had, aan deze studie te wijden, maar toen ik na 2£

jaar aan het einde van het werk gekomen was, bleek het, dat het resultaat niet

voldeed aan de eischen, die men aan een dergelijke verhandeling mag stellen.

Hoewel — zooals gezegd — het handschrift een zeer waardevol materiaal

bevatte en ook de wijze van bewerking den verzamelaar alle eer aandeed, rees

bij tal en nog eens tal van opgegeven woorden de vraag op: heeft de opsteller

wel den juisten Sala'schen term er voor opgegeven. Bij vele bleek zelfs met

zekerheid uit de opgegeven voorbeelden, dat dat niet het geval kon zijn. En wat

die voorbeelden zelf betreft: naast de als dialektisch opgegeven woorden kwamen

in andere zinnen weder de daarvoor opgegeven Sala'sche equivalenten voor.

Bij tal van andere woorden weder rees het vermoeden op, dat ze ook te

Soerakarta voorkwamen, een vermoeden, dat versterkt werd door de omstandigheid,

dat er verschillende woorden werden opgegeven, waarbij alle twijfel te dien aan-

zien uitgesloten was.

Wilde er dus iets uit voortkomen, dat eenige blijvende waarde zou hebben,

dan was plaatselijk onderzoek te Tëgal en vergelijking daarna te Soerakarta een

noodzakelijk vereischte.

Hadden in een vorige betrekking de vakantiën mij steeds ruimschoots

gelegenheid gegeven, om dergelijke plaatselijke onderzoekingen op eigen gelegen-
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heid en op eigen kosten te doen, voor een kontroleur bestaan dergelijke moge-

lijkheden niet.

Het bestuur van het Bataviaasch Genootschap was echter zoo welwillend,

zich ter zake tot de Regeering te wenden, met het gevolg, dat mij toen door

Haar een opdracht werd verstrekt, om de verkregen uitkomsten, loopende over

1042 woorden, nader plaatselijk te Tëgal en te Soerakarta te gaan verifiëeren.

Het onderzoek te Tegal had plaats door ondervraging van een zevental

personen, behoorende tot verschillende klassen der bevolking, zoowel uit den

ambtenaarsstand als uit de hefie des volks. Bij dat onderzoek bleken tal van in

het boven aangehaalde stuk als dialektisch opgegeven woorden aan mijn bericht-

gevers onbekend te zijn.

Daar de mogelijkheid intusschen niet uitgesloten is, dat zij toch te Tëgal

bestaan, en dat het negatieve resultaat van mijn onderzoek toegeschreven moet

worden hetzij aan wederzijdsch misverstand bij het onderzoek, hetzij aan onkunde

van mijn berichtgevers, worden zij, voor zoover niet in den tekst bij andere

artikels vermeld, volledigheidshalve hieronder toch opgegeven (bijl. I).

Hierbij moet nog het volgende in aanmerking worden genomen : Zooals

mij bij mijn onderzoek herhaaldelijk bleek, bestaan er in Tëgal te dezen aanzien

tal van plaatselijke verschillen en komen er woorden voor, die soms eenige palen

verder door den gewonen, van nature niet reislustigen desa-Javaan niet verstaan

worden. Een voorbeeld daarvan is te vinden bij Qrvi in bijl. 2.

Ik nam nu voor mijn onderzoek als standaard-dialekt aan dat van de

hoofdplaats Tëgal en den naasten omtrek, zoodat het zeer goed mogelijk zou zijn,

dat de bewuste woorden elders in de afdeeliüg wèl in gebruik zijn. In hoever

het dialekt van de hoofdplaats inderdaad als type kan gelden voor dat van de

geheele streek, zou een punt van nader onderzoek moeten uitmaken. Mij ontbrak

de tijd voor het tijdroovende vergelijkende taalonderzoek, dat daarvoor noodig

zou zijn.

Bovendien geldt daarbij het bezwaar, dat door de hoogere standen met

een zekere minachting op het plaatselijke patois wordt nedergezien en de hoogst-

geplaatsten er zich op beroemen, dat in hun huis en door hun omgeving niet

anders dan het „zuivere", alleenzaligmakende Sala'sche dialekt wordt gesproken.

Het plaatselijk idioom is goed genoeg voor koopvrouwen en dergelijk volk, en

dan ook nog alleen dan, wanneer het blijken mocht, dat de betrokkene te dom

en te onbevattelijk mocht zijn voor het „zuivere" Javaansch. Eerst met verbazing,

later met een zeker welwillend medelijden werd het dan ook aangezien, dat ik

al dadelijk trachtte, mij in dat plaatselijk dialekt uit te drukken.

Bij een dergelijk vergelijkend dialekten-onderzoek als door mij bedoeld

moet men dus niet verwachten, veel voorlichting of hulp te ondervinden van de

hoogere Inlandsche ambtenaarswereld. Zoo was b. v. het woord no, 271 aan hun

hoogsten chef niettegenstaande een meer dan dertigjarig verblijf nog onbekend,
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Bleken dus, zooals boven gezegd, verschillende van de opgegeven woorden

aan mijn berichtgevers onbekend te zijn, aan den anderen kant kreeg ik dagelijks

weder nieuwe, van het Sala'sch dialekt afwijkende woorden en vormen te hooren,

zoodat het totaal nog belangrijk steeg en bij een langer verblijf zeker nog meer

gestegen zou zijn.

Tevens maakte ik van de gelegenheid gebruik, om de in de Woordenlijst

van den Heer de Nooy voor Tëgal opgegeven woorden te verifiëeren. Daarbij

bleek mij al dadelijk, dat zijn opgaven op merkwaardige wijze overeenstemden

met de in mijn bezit gekomen — meer volledige — verzameling van Mas Wignja-

wiana, ook ten aanzien van die woorden en uitdrukkingen, die aan mijn bericht-

gevers onbekend waren.

Is — wat men met het oog daarop zou gaan veronderstellen — inderdaad

de door den Heer de Nooy „verzamelde" Woordenlijst met betrekking tot Tëgal

eenvoudig een overname zonder nader onderzoek geweest van een dergelijke

verzameling van denzelfden persoon, dan laten zich ook verschillende misvattingen

verklaren, die anders onbegrijpelijk zouden zijn, zie b. v. de no s
. 568 en 1373 en in

bijl. & mnMirvtn , tunivxHyi , niunirinjitnsnji , iKirtrt j uoxwinoifl > rnth^rtivm O. a.

Men kan deze misvattingen toch moeilijk anders verklaren, dan dat de be-

werker bij het overnemen der door hem niet begrepen woorden verkeerd gelezen

heeft. Volledigheidshalve zijn echter in dit werk ook opgenomen alle in de

Woordenlijst voorkomende, maar aan mijn berichtgevers onbekende uitdrukkingen

(bijl. 2).

Eindelijk werden nog in den tekst opgenomen de dialektische uitdrukkingen

in de van Tëgal afkomstige brieven, voorkomende in de verzameling van den

Heer J. A. van den Broek (l e stuk, l
e deel).

Na het te Tëgal verzamelde materiaal bewerkt te hebben, begaf ik mij

naar Soerakarta voor de verificatie met het daar in gebruik zijnde dialekt.

Evenals bij vorige gelegenheden werden ook thans door den Rijksbestierder

namens Zijne Hoogheid den Soesoehoenan met de meest mogelijke welwillendheid

eenige Javaansche taalgeleerden voor den geheelen duur van mijn verblijf te mijner

beschikking gesteld. Dag aan dag waren zij mij met een niet genoeg te waar-

deren belangstelling behulpzaam en door hun fijn taalgevoel gelukte het, bijna

alle duistere punten tot klaarheid te brengen

Daarbij bleken verschillende, oorspronkelijk als dialektisch opgegeven uit-

drukkingen ook te Soerakarta voor te komen. Voor zoover zij niet of niet in die

beteekenis in het Woordenboek voorkomen, vindt men deze opgegeven in bijl. 3

en 4.

De namen mijner Sala'sche medewerkers zijn: Kaden Ngabkhi Sindoepradja,

Mas Ngabehi Pradjaloekita, Mas Ngabehi Wirapoestaka (vroeger Padmasoesastr a),

Mas Loerah Atmasoepana (than^ Mas Ngabehi EsMOErAxi)en Bagoes Ngarki'An,
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terwijl ook Mas Ngabehi Reksapradja, wanneer zijn werkzaamheden dat toelieten,

aan de besprekingen deelnam.

Eindelijk ben ik nog enkele opmerkingen verschuldigd aan den tegenwoor-

digen Regent van Ngawi, Raden Mas Toemënggoeng OetaJa, toen nog te Soerakarta

werkzaam. Tot ons beider leedwezen moesten zich door drukke ambtsbezigheden

die opmerkingen bepalen tot de eerste vellen. Zij zijn met de letters R. M. O. in

den tekst aangegeven.

Het is mij een aangename plicht, hnu allen bij deze voor hun medewerking

en belangstelling mijn hartelijken dank te betuigen.

Voor de ondervonden hulp en den verleenden steun zij het mij bovendien

vergund, mijn beleefden dank te betuigen aan Zijne Hoogheid den Soesoehoenan

Pakoeboewana X, aan den Resident van Soerakarta, W. de Vogel, aan den

Rijksbestierder van Soerakarta, Raden Adipati Sasradiningrat, aan den Assistent-

Resident van Tëgal, J. A, Wynmalen en aan den Kontroleur van Tëgal, J. J.

Feytes.

Wanneer door de hier uitgegeven studie onze nog zoo geringe kennis van

de verspreiding der dialekten op Java weder een stap vooruit is gebracht, dan

is dat naast de medewerking van de Regeering en van de Direktie van het Ba-

taviaasch Genootschap zeer zeker voor een groot gedeelte te danken aan hun

weiwillenden steun.

Evenals ik in vorige verhandelingen deed) heb ik ook thans getracht, het

behandelde zooveel mogelijk te doen strekken tot verbetering van het Woorden-

boek van Gericke-Roorda. Aangezien de laatste uitgave van 1901 echter eerst

in Juni j. 1. in mijn bezit kwam, hebben alle verwijzingen nog betrekking op de

vorige uitgave van 1886.

Bij een vergelijking van de op de eerste 20 bladzijden van deze verhan-

deling ter zake voorkomende opmerkingen bleek intusschen, dat de betrekkelijke

passages op enkele uitzonderingen na onveranderd ook in de jongste uitgave over-

genomen waren. En van de bedoelde uitzonderingen kunnen slechts drie als

eigenlijke verbeteringen worden aangemerkt, daar overigens de eenige verande-

ring is, dat het werk vermeld wordt, waar het woord in dien zin voorkomt.

Trouwens bij de gevolgde werkwijze was moeilijk een ander resultaat te

verwachten. Welk een vlijtig gebruik, vooral in de vrij lijvige „bijvoegsels en

verbeteringen" ook gemaakt is van de door anderen ter zake gepubliceerde ver-

beteringen, het behoeft geen betoog, dat naast de honderdtallen op die wijze

o. a. aan één schrijver ontleende verbeteringen en aanvullingen zeker nog even-

veel duizendtallen andere staan, die, als niet met het door die andere schrijvers

behandelde toevallig in verband staande en door hen slechts terloops bekend

gemaakte, aan de bewerkers der bedoelde jongste uitgave onbekend zijn moeten

blijven.



Het moet dan ook ten zeerste betreurd worden, dat ook deze uitgave al-

weder geheel in Nederland bewerkt is geworden, zoodat ook nu het levende Ja-

vaaDSch nog altijd niet tot zijn recht is kunnen komen. Het schijnt wel, dat

dergelijke opvattingen alleen mogelijk zijn bij Oostersche taleD, waarbij alle wijs-

heid uit het Westen schijnt te moeten komen. Want het zal wel betwijfeld

moeten worden, of men b. v. een standaard-woordenboek over het Russisch zou

gaan maken in Australië, daarbij alleen afgaande op geschreven stukken, zonder

het der moeite waard te achten, ook plaatselijk het verzamelde materiaal aan

het spraakgebruik te toetsen.

En dat zou toch nog meer reden van bestaan hebben, dan met betrek-

king tot het Javaansch, waar de schrijvers, zoo al, dan toch slechts bij hooge

uitzondering een ontwikkeling hebben, ook maar gelijkstaande aan die van leer-

lingen der hoogste klasse van onze lagere scholen.

Intusschen is met een en ander waarschijnlijk weder voor een vijftiental

jaren de gelegenheid voorbij gegaan om een behoorlijk woordenboek te verkrijgen

over de hoofdtaai van onzen Archipel, een taal, waarvan het Staatsblad van 1819

de studie al uitdrukkelijk voorschreef.

Waar ik bij verwijzingen naar het Woordenboek mededeelde, dat de uit-

drukking aan mijn berichtgevers onbekend was, bedoelde ik uit den aard der zaak

met deze laatsten mijn medewerkers te Soerakarta, terwijl bij een dergelijke ver-

melding ten aanzien van de door Woordenlijst als dialektisch opgegeven uitdruk-

kingen evenzoo uit den aard der zaak wordt bedoeld het spraakgebruik te Tëgal.

Evenzoo wordt Tëgal bedoeld, wanneer bij een verwijzing naar de Woor-

denlijst niet uitdrukkelijk een andere plaats wordt vermeld.

Waar verder de als door Rhemrev opgegevene in het Woordenboek voor-

komende uitdrukkingen grootendeels dialektisch, d. i. te Soerakarta onbekend

zijn, heb ik gemeend, dit niet telkens opnieuw te moeten vermelden. Waar men

dus in den tekst zonder meer vermeld vindt, dat een zekere beteekenis door

Rhemrev wordt opgegeven, daar beteekent dat, dat die beteekenis te Soerakarta

niet voorkomt.

Ten slotte zij nog hierbij aaugeteekend, dat de dialektische uitdrukkingen

zooveel mogelijk behandeld zijn bij het grondwoord. Een uitzondering maakte ik

daar, waar de afleiding onzeker was, z. a. bv. bij de no s
. 17, 90, 169, 186,

428, 471, 514, 1120, 1128, 1140, 1141, 1142, 1143, 1147, 1148, 1149, 1150,

1153, 1154, 1168, 1181, 1189, 1398, 1463, 1464, 1465, 1466 en 1467, die

daarom veiligheidshalve behandeld zijn bij den vorm zelf.

Op dezelfde wijze als dat in mijn studie over het Djapara'sch dialekt ge-

schied is, kunnen ook ook de verschillen, die het Tëgalsch dialekt ten aanzien

van dat van Sala vertoont, verdeeld worden in:

A. het gebruik van andere woorden,

B. het voorkomen van dezelfde woorden, maar in eenigszins gewijzigden vorm,
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C. het gebruik van andere grammatikale vormen.

Bovendien vertoont het Tëgalsch dialekt echter nog zeer groote verschillen

ten aanzien van de uitspraak, welke verschillen zóó groot zijn, dat men, voor het

eerst in die streek komende, de menschen eenvoudig niet verstaat.

Die verschillen in de uitspraak dan zijn de volgende

:

De aksara-lëgënïi wordt steeds met den o-klank uitgesproken ; de 3 kentD. 1

£71 1M en KV
(Jt-

waar menmen er niet. In verband daarmede spelt men ook

te Sala zou schrijven ^ö, !W en „jumM.

Deze a klinkt steeds onvolkomen. Door enkelen wordt getracht, deze

uitspraak op het einde van een woord in het schrift weder te geven door het

te sluiten met een wignjan. Intusschen zou het o>k mogelijk zijn, dat werke-

lijk daarmede een wignjan bedoeld wordt, zie beneden C 9. Hierop zou ook

wijzen, dat men die wignjan geschreven ziet bij klinkers, waarvan de uitspraak

ook te Tëgal lang is, bv. „jim^ , «Siomt , <uht«ii. Ik heb intusschen in de meeste

gevallen die h niet kunnen hooren. Waar ik ze wèl hoorde, zijn de woorden in

den tekst opgenomen, zie de no*. 520 (II), 840, 890 (I), 923, 1008, 1038 (I) en 1402.

Ook het omgekeerde komt echter voor, zie no. 673.

Waar enkelen trachten, zich meer beschaafd voor te doen door het naapen

van de Sala'scne uitspraak, daar hoort men den korten o, bv. krómd voor «ktj^

Naar men n ij wist mede te deelen, hoort men dan echter ook wel eens de lange

o, bv. wëdónó. Merkwaardig is het, dat men algemeen hoort Solo en nooit Sala

VOOr cm-rvt.

2.

3.

5.

7.

8.

De i en oe worden steeds volkomen uitgesproken, ook in gesloten lettergrepen.

De e en o worden steeds onvolkomen uitgesproken, ook in open lettergrepen.

Verder zou men hieronder ook kunnen brengen

:

Dat de pëpët ook op het einde van een woord of in een met een
?
gesloten

lettergreep kan voorkomen, iets wat als regel te Soerakarta niet kan (verge-

lijk Zindeelen, § 1 1), zie de no s
. 389 en 668.

Ook in andere gevallen gaat de a in e over, zie de no s
. 411, 414, 550,

757, 900, 926, 989a
, 1014, 1033 en 1326.

De kti wordt aan het eind van een lettergreep niet ingeslikt, maar klinkt

daar geheel als in onze taal of in het Soendaasch.

De cm en xm worden aan het slot van een lettergreep uitgesproken als in

het Engelsch en in het Soendaasch

Een open i en oe gaan vóór het achtervoegsel vnium/i niet over in resp. een

o, zoodat men bv. niet zegt poetonipoen of isenipoen, maar poeioenipoen en isinipoen.

In niet door een neusklank gesloten voorlaatste lettergrepen wordt de a

niet als pëpët uitgesproken, zie de nos
. 188, 942, 1048 en 1357. Eigenlijk

hadden deze woorden dus niet opgenomen behoeven te woorden, evenmin

als bv. M »™3> (voorb. bij no. 231).
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A.1 deze verschillen komen geheel overeen met de in het Soendaasch

geldende regelen voor de uitspraak.

Met het oog waarschijnlijk op die, genoemd onder 1 en 3 noemt de Ja-

vaan te Tëgal zelf zijn uitspraak kort in tegenstelling met de volgens hem lange

uitspraak van bv. Pakalongan.

Onder deze verschillen zou men verder ook nog kunnen brengen de eigen-

aardigheid, dat men bij het spellen de namen der aksara's steeds laat vooraf-

gaan door Q , bv. isjtnusnm^m. In alle andere gevallen echter noemt men die

aksara's eenvoudig M) <nji enz., zoodat men bv. zal zeggen: w,<Hrjvn<Kn^m<ru>.

Ten aanzien van de rubriek A kan men nog nader onderscheiden

:

1. die woorden, die te Sala in het geheel niet verstaan worden;

2. die woorden, welke er wèl verstaan worden, maar er of niet, of in mindere

mate in gebruik zijn, t. w. de no 9 72, 106, 112, 18 3, 259 (ST^^ ?\ 262,

272, 359, 388, 417, 433 (?), 574, 603, 607, 693, 6 95, 709, 775, 801, 804,

937,1020, 1024, 1029, 1034, 1038(11), 1058, 1089, 1090, 1114, 1217, 1317

en 1332.

3. die woorden, welke te Sala, geheel verouderd zijn en daar bv. alleen nog

maar in tëmbang voorkomen, t. w. de no s
. 34, 36, 54, 58, 66, 87, 129, 131,

182, 192, 253(?), 292, 469(?), 524(?), 566, 581, 633, 697(11), 730, 790(11),

826, 982, 1123, 1139, 1196, 1229, 1315 en 1337.

4. Onder deze rubriek A vallen verscheidene woorden, blijkbaar overgenomen

uit het Hollandsen en het Maleisen, t. w. de no s
. 57, 69(1), 72, 155, 183,

259, 262, 267, 359, 392, 395, 402 (zou ook Soend. kunnen zijn), 405, 407,

426, 430, 456, 485(?), 536, 517, 572, 583, 603, 620, 655 (zou ook Soend. kun-

nen zijn), 665, 678, 704, 710 (?), 721, 722, 731, 733, 765(nl. als afleiding v.

éit&onjj), 804, 813, 8
:

;7, 914, 931(?), 933, 934,941, 941, 948, 950, 976,977,

986, 1011, 1028, 1029, 1051,1090,1116,1135,1137,1151,1165,1318,1319,

1320, 1322, 1335, 1342, 358, 1362, 1370, 1374, 1408, 1424, 1432 en 1451.

Ook hier moet er, evenals bij het Djapara'sch dialekt, op gewezen worden

dat bv. de nos
. 36 en 581, die in vorm geheel overeenkomen met het Maleisch, niet

daaruit, maar uit het tëmbang overgenomen zijn, terwijl de no s
. 57, 72, 183, 259,

262, 359, 392, 395, 402, 536, 547, 574, 583, 603, 665, 678, 704, 804, 857, 933,

941, 1029, 1051 en 1090 ook te Soerakarta, zij het het dan ook of minder, öf

anders in gebruik zijn. En omgekeerd komen ook te Soerakarta wel vreemde

woorden voor, die men te Tëgal weder niet kent, zie bv. de no s
. 131, 361, 384,

407 {^um^^y 426, 442 en 803.

5. Een groot aantal woorden zijn verder waarschijnlijk overgenomen uit het

Soendaasch, komen daarmede althans overeen, zij het dan ook soms met

eenige verandering, hetzij in vorm, hetzij in bet eekenis, t. w. de no 9
. 7, 31,

40 (?), 41, 43, 49, 50, 68, 89, 103, 117, 138, 149, 157, 177, 189,207,220,
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223, 257, 258, 264, 273, 285, 287, 291, 292 (?), 294, 295, 303, 306, 307,

309 (? Soend. ^ tV)Ml ), 321, 325, 329, 332, 348, 353, 357, 362, 364, 394,

427, 447 (?), 448, 453, 465, 470, 478, 488, 508, 519, 523, 559, 568, 569(7),

570, 571, 589, 594, 601, (waarschijnlijk omgekeerd uit het Jav. overgenomen),

604, 608, 613, 632, 635, 640, 655 (zou ook Mal. kunnen zijn), 664, 669, 676, 679,

684, 685, 696, 710 (?), 711, 718, 719 (?), 723, 735, 738, 746(£Ui30™
/7 ),

747, 749, 750, 753, 766, 780 (II), 784, 799, 8C9, 810, 815, 816, 819, 837,

841, 842, 848, 852, 864, 878, 885, 896, 905, 910, 917, 919, 920, 928,

935, 951, 952, 955, 957, 959, 981, 988, 989, 995, 1004, 1032, 1034,1037,

1093(1), 1107, 1112, 1121, 1138, 1155, 1156, 1249, 1256, 1271,1285,1290,

1299, 1303, 1310, 1330, 1343, 1348, 1363, 1375, 1377, 1390, 1391, 1393,

1394, 1398, 1406, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416 (^g^,^), 1423, 1441,

1442, 1444, 1446, 1448 en 1449(9). Ettelijke van deze woorden, zoo o. a.

de no s
. 49, 608, 852, 896 en 1303, zouden echter ook overblijfselen kunnen

zijn van het oud-Javaansch.

6. Betrekking op de taalsjorten hebben de nos
. 65, 66, 74, 78, 87, 100, 120,

150, 181, 192, 217, 227, 280, 311, 315, 334, 356, 358, 386, 403, 416,422,

435, 441, 459, 489, 591, 615, 636, 641, 642, 670, 681, 688, 691, 692,694,

720, 740, 787, 790 (I), 792, 801, 816, 846, 858, 908, 916, 935, 943, 982,

993, 998, 1007, 1374 (£U^^), 1437 («»<{) en 1452. Hierbij moet echter in

aanmerking genomen worden, dat ik slechts in enkele gevallen als dialektisch

verschillen kon opnemen tusschen E. en ED. Waar het K. en ED. zoo

nauw aan elkander verwant zijn en ik te Tëgal geen personen aantrof, die

als te Soerakarta werkelijk een studie van de taal hadden gemaakt, behoeft

het zeker geen betoog, dat ter zake de uiterste voorz>htigheid moest worden

betracht.

Woorden als «j^^, mij te Tëgal opgegeven als E. voor *&*& en te

Soerakarta in dien zin als ED. geldende, nam ik daarom als regel niet op.

Ook voor de verschillen onder B bedoeld kunnen soms vaste regels ge-

geven worden:

1. De e gaat soms over i, zie de nos. 75, 85, 290, 468, 1092, 1102, 1145 en 1238.

Ook het omgekeerde komt echter voor zie de nos
. 249,316,507 en 1079.*

2. De neusklank, waarmede een lettergreep midden in een woord — volgens

onze begrippen — gesloten is, komt niet altijd overeen met de klemletter,

waarmede de volgende lettergreep begint, «ie bv. de nos
. 344, 622, 626,

1451, 1452, 1453 en 1460.

Dit komt weliswaar ook te Soerakarta voor, bv. &&, maar daar als regel

alleen bij vreemde woorden, zie Zindeelen, § 265.

*Noot. De o gaat slechts zelden over in oe, zie de no». 124 en 139. Het omgekeerde komt

zelfs meer voor, zie de no s
. 5, 249, 360, 425 en 544.
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3. Verschillende bijwoorden en voorzetsels, waarbij te Soerakarta altijd \D-

scbuiving van een neusklank plaats heeft (zie Zindeelen, § 447), komen te-

Tëgal voor zonder dien neusklank, bv. ^^to^-^^^ en m^™™^^, zie

o. a. vdBr. 33— 16. Maai aan den anderen kant zegt men ook te Tëgal

weder ^^«^-n. Vergelijk ook no. 647.

Opgemerkt moet hierbij nog worden, dat de uitdrukking ^m^m^3?m^^~?

wiaptciiEnjI ook te Soerakarta voorkomt, terwijl men toch in alle andere uit-

drukkingen steeds zegt ojulvmm^; enz.

Onder de rubriek C vallen

1. het gebruik van den voorslag «Sn bij zeer vele woorden en vormen, waar meD ze

in het Soerakarta'sch dialekt mist. Zie bv. bij de deno s
. 313,427, 762 en 1234.

Wat de vormen betreft, zoo komt het zeer veel voor bij het passief met ^

,

bv. iï)(Q,r)M. Bij andere woorden weder hoort men dien voorslag niet. Zoo zegt

men steeds iï,^^ en niet «S^^m^. Een vasten regel voor een en ander

heb ik niet kunnen vinden. Vergelijk Zindeelen, § 122.

Evenzoo komt bij de woordverdubbeling het voorvoegsel dikwijls voor in

het tweede lid, waar men het te Soerakarta mist. Zoo zegt men cm^ Sn cm

$mji, waar dus in het eerste lid geen voorslag voorkomt. Evenzoo met het

voorvoegsel <u» , bv.^^m,,^^ (zie bv. vdBr. 44— 17). Vergelijk Zin-

deelen, § 396.

2. Op dezelfde wijze als bij de achtervoegsels !Hn en !&, wordt ook bij de

aanhechting van v>pn aan woorden, gevormd met behulp van het achter-

voegsel <un<>f>ji het achtervoegsel verlengd tot vntnw. Vergelijk Zindeelen, § 486.

3. De aanhechting van nmn aan samengestelde woorden heeft altijd plaats bij

het laatste lid, onverschillig of de samenstelling scheidbaar of onscheidbaar

is (vergelijk Zindeelen, § 378),

4. Nog verder gaat men, door zelfs het bijvoegsel te hechten aan het bijvoege-

lijk naamwoord, dat bij een zelfstandig naamwoord staat, bv. ^,&i«^<L-n^^^.

Voor ons taalgevoel toch kan men daar moeilijk meer spreken van een sa-

menstelling.

5. De aanhechting van ^w, en ™ heeft bij verwantschapsnamen soms in tegen-

stelling met Soerakarta op regelmatige wijze plaats, zoo zegt men bv. ook

^l&i'V'ffli (n0, "^) en CT"L/"E
/ (n0, ?82), maar omgekeerd ook weder -n,^^^

(in vdBr. 39-— 1 vindt men ten onrechte -n^^n) naast tmbhea.

Bij het achtervoegsel tm schijnt deze afwijking niet voor te komen. Zie

ook no. 1409.
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§y De aanhechting van ^^ bij het passief met «Q , afgeleid van grondwoorden

met een open eindlettergreep heeft soms plaats zooals te Soerakarta bij het

paSSiet met in-n , DV. (HTinsnccmiKiihnn.

7. De gebiedende wijs wordt als regel gevormd op dezelfde wijze als te Soera-

karta. Het gebruik van den derden persoon van het passief met & voor

den passieven vorm van de gebiedende wijs, in Djapara regel, komt hier

veel minder voor, zij het dan ook Log meer dan te Soerakarta, vergelijk

Zindeelen, § 185. Zie de voorbeelden bij de no s
. 154, 766 en 968.

Intusschen komen bij het gebruik van de gebiedende wijs twee afwijkingen

voor:

In de eerste plaats wordt het achtervoegsel m altijd verlengd tot «£)»n en

in de tweede plaats wordt voor het achtervoegsel «Q^ wel eens een m>

ingeschoven in plaats van een W) bv. cm o £n^ voor het Sala'sche cm ^9,^,

Daarnaast komt echter ook m,oMM| voor.

8. De aanvoegende wijs wordt meer gebruikt dan te Soerakarta. Zoo zal men
bv. op de vraag, of een potlood, dat vertoond wordt, het potlood is, dat men

zocnr, antwoorden : ajniE^^iunnr>rnij)\ ajn^ji>iun<innn^ tuniHnrntumnnuniu) min- Zrie verder

ook bij de nos
. 169 en 78U.

9. Bij de aanhechting van ,& wordt wel eens de invoeging van een M achter

een open eindlettergreep achterwege gelaten, bv. xnm»m , dat naast «i^m
CO (aJ

gebruikt wordt. Mogelijk zou dit ook in verband kunnen staan met het

verschijnsel, dat men woorden, die te Soerakarta een open eindlettergreep

hebben, te Tegal met een
?

gesloten vindt, wat dan dus niet eenvoudig een

— foutieve — egenaardige spelling zou zijn, zooals boven aangenomen werd.

10. Evenals dat in het Soendaasch zeer veel voorkomt, wordt wel eens de vorm

met „° gebezigd in plaats van dien met „^t , dus daar, waar de tweede

persoon subjekt is, zie bv. bij no. 807.

11. oji wordt in verschillende telwoorden niet met het grondwoord samengetrok-

ken, DV. tKt> mn asn ikdjj .

Ngrambe, 31 Augustus 1902.

A. H. J. G. WALBEEHM.



Bijlage I.

MIJ OPGEGEVEN, AAN MIJN BERICHTGEVERS TE TËGAL

ONBEKENDE WOORDEN.

Opgegeven

Opgegeven uitdrukking. gelijkwaardige Sala'sche Aanmerkingen.

uitdrukking.

^VZLWLI'cï
o
ra) nxntm n on

•

a o
(L7J n np urn <n pi iu> <vn

o
oji ri sci ihi 11 (in

riiun mnmaipi (un tui ifji ii nn Zie no. 171 en vergelijk l^m*™
in bijl. II.

o
tem tutaJi<nn^ T'1 M Dit laatste woord is mij onbe-

kend.

nnitnsn (unriiRinin

Ml (ETm UOI^ Niet opgegeven.

nu rnruiiuiji nismi^iuy

ri(Ul ?nrt(KSit

HJIflO

tn-n/n/Èi: niKlnriiin

11
irjifci iii izi (hiji Dit laatste woord is mij onbe-

kend.

tmiijj nipirirui Zie no. 417.

a
iokuium (kiji

O
isji rui arn ri in~n

a o/
rui /rui Mogelijk een schrijffout, zie no. 499.

nuntKrn; (urKnMiizri ilnmi'nnr) ?^
Waarschijnlijk een schrijffout, zie

no. 516.

ten vicmi

ntcnzriion

ad iipil (Kiyi Vergelijk Dial. Dj. 483.

a o/
IJl op <n (Bi ri am tuij Volgens het er bij opgegeven voor-

beeld zou de waarde zijn vui^,

o o
(UlUtl O Q

OJIIUntHT)

v V

urn (nap 2Mn Vergelijk ^^o^ in bijl. 4.

(?) (?)
KTI<hn-JI

rui (tR nsrui : vpiK nsnjt
o o

«1 /istj un nsn

ijürvyi (?)
runxm

O
(UiriipnfCli (unriam iruiji Zie ook Q^ap^^t beneden.
a., o a
luiaJine: O

(UI (IJl (UI (Hl II

iriiuiaiiu) iKTt/i : ffil viiuunim nmn (hki icnasn^ Zie OOk rfiurnajiiaijj in bijl. II.
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Opgegeven uitdrukking.

Opgegeven

gelijkwaardige Sala'sche

uitdrukking.

Aanmerkingen.

a o a a Cl a a
om ten cm trut anj

o o C)
t t asn asn tui -Ji aajl

a
tifsi&itnjit ivn op ieh ara aa

O Q
trmtcnasn

(3&ra Mam trut
/f Zie toji .igi arn/} in bijl. II.

wajirviji i^i^inajj Vergelijk no. 444.

!fJi<naptn(ipi ? Opgegeven naast no. 1128. Zie ook

Qrjtip^^n boven.

™££»^ %<%"%!

arn tiK <mjl : <m <ik ri nrn tun tuu> n arn

vm jtfi ali) : tori on hm tel anji VW 2 "7 "^ IIC1 lhn
Ji Vergelijk no. 1186.

O O o a
ten acn trui -ui trui tui (&i asn xn aan

amtmtuiji: <im o^)dj) ^aooji ü ^*%MJI

iKTKniuzt 00)11 arm asnji

G) a
(CTJ arnarnji rqaj)zi»rn9



Bijlage II.

IN DE WOORDENLIJST VOOR TËGAL OPGEGEVEN, DOCH VOLGENS
MIJN BERICHTGEVERS DAAR NIET OF NIET ZOO IN

GEBRUIK ZIJNDE WOORDEN.

Opgegeven uitdrukking.

Opgegeven

gelijkwaardige Sala'sche

uitdrukking.

Aanmerkingen.

mnttót kniHÏ
fit- <>

tiojnanarna

ajnntniKrt

mtunmahtt >nxn/nêit

rnwntth! n int) ah xn aan

rntunttnwtaojl

xm na rwn i xm <io iru> -jn na rvtn

xmaacmjÊ i xm <to crn ~m xa crnn

luntat aa
ïïl

<ntuni<nnjitasnji

xmxnaayt: xnxjiarna

nxmiirtx^aJiji

xm t&i aan

o Q. a a q. o a.
xm gji t u» xm isi xm <ea

t&iae: nvwzitaaxTt <nxmt ai asm
%

xmaan

^
-^ (itkkj (K»>^ en omgekeerd

(uniuttv)

£)

n:n

moJlttp

m (KW 1 ia föi aan

'$
a

ctrtrvi

(fnnnasnn

(rnnjiasn
^Jl

xm "wyxyi

a
OJIIKII HTJt

nxmtrixmasn^

llfllllST»

nojmvtoAAtiioyi

iKWHlOllinJy»

o Q O
xa xm axn mn ru

Vergelijk no. 48 en Dial. Dj. 709.

Men volgt het Sala'sche gebruik.

Vergelijk ^mn^aai^ipi in bijl. I.

Vergelijk echter ook no. 974.

Mogelijk verkeerd gelezen voor ,£)

irun no. 39.

Ten onrechte opgegeven bij .n *<noh

teioaji als grw.

Qv O
-ntxnq

Wel zou vn Qcm^i *n crnjf in gebruik

zijn voor die phase van het wor-

stelen, dat men nog pas tegen-

over elkander staat.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

d/nnoKHT^ no. 43.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

najntrnajvtzasnjt no. 119.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

xmt&ta-Jin HO. lol).

Wèl zegt men bv. ^emM <*j&*»TjM



XIV

Opgegeven

Opgegeven uitdrukking. gelijkwaardige Sala'sche Aanmerkingen.

uitdrukking.

m tui un mui tüh n ittaii ttain QU8 Z. S. de in

Wdl. beschreven pop.

lüham tuntuiten Mogelijk verkeerd gelezen voor

rntühcm nO. 171.

IHTBJ <ntnni Mogelijk verkeerd gelezen voor

tmtEA no. 512.

W !^"?il aJi(.GJi(Ki Mogelijk verkeerd gelezen voor

tniut tiiQ<n itHnji no. £\~.

ikji tn tv) t frrnj)

(^Qanjj: ^Q <£tmjj %£M<£M/l

nfi* <%$% (KpltHl?

ajitruitisnji: teh afitruitisnji
iui oaru asn n

O
ttji trui ten tl «h Vergelijk no. 247.

ooi (Mi txnji : tcmtun unn

oji np op naijl

tenób Mogelijk verkeerd gelezen voor

tcntwitmji nO. 1410.

irpjimteh ^m Mogelijk verkeerd gelezen voor

irjiKü/ncci nO. Ji/li

a
7Ml ^,

ttjiapitcnn «SM ten tun (ui Zie Dial. Dj. Inl., blz. IX.

a..nm^ OJ) tnnri ^tun tui n^nqtHi Verkeerdelijk opgegeven bij ^

«-r)
?

als grw.

«i^fél^ tunne:

tuituri tisnji Ti^
o

Tttzn K. V. mten ^

QtnTitrntKTntz xrn OKintüi i wikt) z
Qtun *r) naiji

nritai ztntKtz oJi (1^1

o o o o
INTIMI IKTIJI tunnri IICIJI

O
Nlllfl tKIIKV

O Q a
KntuiaJtn: uuiiun nji oji _^9 (Kilt tui tun ruimt ^n tm ri

ik» mi asnn
Q Q
tip «p (ruift

a
u~n tiAJitruui a3^«M^

-



XV

Opgegeven

Opgegeven uitdrukking. gelijkwaa rdige Sala'sche Aanmerkingen.

uitdrukking.

o
innam (&i mrt :V) ruiji

V

ui na ti trui
^

<n [i&yn w truijl

(tmriaji

o .
i77»0) ?77i70) t^tymtm Vergelijk no. 323.

o o
tisn tEJt m nuin

oer
ri-nritsi^

Cl CY
asntisn

w » 933.

Mogelijk verkeerd verstaan voor

tisnui (ruij no. 532.

nsn^MJI tisnmasntrui Mij was het opgegeven in den vorm

n™Kr>(inji vergelijk no. 586.

VMVMt ! T^W ui» ern truiji ; m ern iruiji Mogelijk verkeerd gelezen voor

y^~\

(nam vim nO. 1310.

*1&ndJI a}g*U|
Q

tntumnvi

(ZjRlMHJI 77 ru< z il ten i Mogelijk verkeerd gelezen voor

(*j> (vi miji no. 214.

oy^oyf "WW
tui trui tuin t xnm trui tui^jun mi rnnwntnjiqtunrntKn

ten cm nsnji

o
tUI IVdl, VI (Ulij) Mogelijk verkeerd gelezen voor

(Ui ern ritui , zie UO. 1250.

tuinicrn Qtvi tffitrui Mogelijk verkeerd gelezen voor

tmnritcn no. 751.

M^Aasnji: (cmMnayi (*3 Mogelijk verkeerd gelezen voor «m

hJan; tui nazi imji (UlrntLiinn Mn Oa.
(UI 1UI tUI ld Mjl

g«sn,i vergelijk tduxQ,^ no. 1452.

01 tUI tn ItHïlt rltUI tri iMIZ

tnvitntrui cuin

(rui i i Mij

tnasmtuQtMji

a
trui mi

^

o
17577 trui tui II Mogelijk verkeerd gelezen voor

trui tui aaiji

mtnjinasnq; (nap/nun^

77 rui <7i tut asnn

g*7 0<

ttrn >n tui twji Mogelijk verkeerd gelezen voor

titruirituiiUiji UO. 8^)4.
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Opgegeven uitdrukking.

Opgegeven

gelijkwaardige Sala'sche

uitdrukking.

Aanmerkingen.

tvntui iKyi

tctvt t&l-Ji: fc) «n f£/J ~jl

«T

cy cy

lUltltJt: (Bltrn<KSt

"I

iTjl

(unixmcuntcn

©
o

xnnjioji -»»

xrnièrtW

(UrniKrirnoJt: lE^rtitatvtÖJt

rtuuiirtiisniMUt: rn\mitnasni

<rt mi arm cmn

in (ui <n mt myt

<ri(un tiert

W

löf'ni&i-^'TKB»!M
o a~ o o o»

in(ie:iuttcrtjt

ktinninJinYtji

7&"7J£/

uk tn oam asnji

té <n t&t t thmjt

o

Q
o
OK<&iasn

tnjtintnjtMjt

vunnarvtiKtji

cy
lEitap

nctaptpjt

rtiunixn

(ulièj

intcrtïin'rtzunji

itniurtinjtn

niet opgegeven.

ijtiriit

taintrtf

(UCTT|»j)T) (13)0

o (?) Q o
10 ik» mi rutusnjt

(rtmniHtiHrtn

(Vtnjt^urt zrt xn<n<éti^n

xjnHtntrtwrnji

tunapMiitatii

n/n\*Jng£«l«2A

Mogelijk verkeerd gelezen voor

Ktnisji^jii no. obo.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

njt^Mn zie no. 867.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

<ntnjirnKnittsnjt nO. OOG,

Mogelijk verkeerd gelezen voor

(u& no. 911.

Vergelijk no. 42.

Vergelijk noa . 381 en 1200 en

Mogelijk een schrijffout, zie no. 930.

Vergelijk echter ook no. 17.

Zie ook >nxA^(uttmji in bijl. I.

Soend. Qvp.

Vergelijk no. 1241.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

x^vtirvtcma HO. Ola.

Lees /urn
o

lCCti

Vergelijk no. 1055.

Vergelgk no. 1046.
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Opgegeven uitdrukking.

tKmnrnt

(uzn cm iiuianj.

Q *n

^%'^A%t^A

mjkimi&i
ïïtf

X X<3(EJimcmi i&tviam'-n

niêntvtiuitiKTn/f

<namt<n<HiiKr>»

°"7&}

(W) »<

email t cunomtuv

Opgegeven

gelijkwaardige Sala'sche

uitdrukking.

qcgyri<encmn . <üh
rf
cmjn kt, am/f

cfriarvt: naamnAca

^«M

ibi nsnamtuj

mn on cm Jnm cm\n

Cl .

<tJ>m/&l

O o o
(BI (KTJ uw iwnji

Q
tUlOJIlHTJ)

cm^d/n

mn-nun^icn (tnasn/i

Q

a
tcntifi

rnazntaJiHTji

/

rnOJliUiJI

«207 t/r»?

o o
(W<n(Cl<n(0%(Lm

mn cm firn aaji

cmt'£f!f

Aanmerkingen.

Vergelijk no. 1046.

Volgens mijn berichtgevers is «*

|

itsnaRvjcrmivutNTjf in gebruik als pa-

ribasan, bv. in een verwijt, dat
men iets niet opgemerkt heelt.

Het werd verklaard als een ver-

|

gelijking met de—niet gangbare
-haantjesduiten.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

«!V*l
no. 1395.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

Mogelijk verkeerd gelezen voor

xnnMttan nO. 1160.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

<£ no. 1091,

Vergelijk het Sala'sche^ ?1?t-i^,

Mogelijk verkeerd gelezen voor

cKrAnaojt nO. 358.

Mogelijk verkeerd gelezen voor mn

m, vergelijk Dial. Dj. no. 28.

Vergelijk Dial. Dj. no. 921.

Mogelijk verkeerd gelezen voor ,„

ifomcmji no. 1245.

Het zou wel in gebruik zijn in Ba-

lapoelang en Boemihajoe.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

cm/Micm/i no \oï)£.

Een enkele gaf' in denzelfden zin

Op cmnivn.



XVIII

Opgegeven uitdrukking.

Opgegeven

gelijkwaardige Sala'sche

uitdrukking.

Aanmerkingen.

mrtuEJi

no-
em ren

tan m. ttoi n

fOl (Hl tUUl ttJI I,

117» rntmtlKlXn ttOJI

ten
Cl.

tenmifijt errtn

o o
»m uk aJin i icn ik ojj -»» (nt*

rrmifnort'-n^ z ten tun ennn ^tm nnn

ten •nttmt tun»

Qita^tnjtji: fifitKynyi

q. a. a.
ttp

t apiipxnaan

Knrntuni

tE/tllBJI

1
tunnmiruW

rniwntrui

luncirt trui~mmn <ryi aan

<~> Q °
Kntirnnm

tr\jam

<£/» n ihyiz turui

ttfri tyi co aan

aJtcrnerno

(Mor) mtn

luttctxn Mn

(ai uternji

Vergelijk no. 142.

Volgens het voorbeeld o?»»?. Mo-

gelijk verkeerd gelezen voor «£ êk

no. 1265.

Slechts één persoon verstond het.

Vergelijk ^^^r> ? «, no. 1352.

Opgegeven als grw.

Vergelijk 9™,™™^ no. 1156.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

tHviKOJ)/! no. 189.

Vergelijk M<Q,{n no. 1443.

Mogelijk verkeerd gelezen voor

tantn thrn z thcn/j nO. loOO.

Mij opgegeven als afleiding van

tuntntunt',,n



Bijlage III.

MIJ OPGEGEVEN, OOK TE SOERAKARTA VOORKOMENDE WOORDEN.

mnafinnyt

mriMi (Ci pi tui

rtiun njnhrnjt

mn nru) nJi/it xn rui tui

E»: (i/n foi om pj) (ci Mn

i^^Jl

Q O— ut ruil
£3

11

KT) (ISTJ (l/j IMfl- (KI (IiO (UI (tJIJI

(Hnirt/iJiirntiJiti (curtrwt ?no t

tmn (ip tri ici t i teuriicitriiCiz

o o o q a

T^ s 1%^

rut ast (isn
^Jl

Wordt ook van bout gemaakt.

= langzaam. Wordt door Wbk. opgegeven als vermeld

door Rh.

— telkens ergens komen, om er toezicht op te houden,

bv. op werklieden of spelende kinderen.

= tun ti naijl

.

= (ciaRiua, nl. idzv. onheil loewenschen.

= «mm (uiimmij)
,

^(ui^ajcL^i. De door Wbk. opgegeven be-

teekenis van gelijkheid in rang is to beperkt. Men ge-

bruikt het bv. ook van menschen, die ongeveer tegelijk

ergens aankomen of van huizen, die ongeveer even

hoog zijn.

Wbk. geeft verschillende beteekenissen niet op, t w. het

Nederlandsche wapen en uuiformknoop met gekroond

monogram.

= iootj^. Het eenige verschil is, dat te Sk. een ,»&

Sirut/t niet rond behoeft te zijn.

= nmoa. Het is in gebruik in Sokawati, n-mm in Pa-

djang. Het versch'1 met S^^ zit bem hierin, dat het

laatste geschiedt door menseben uit den omtrek, die

niet ter plaatse overnachten.

— itrun tatiicnzruiji (utiii/tiHnji.

— slordig zitten. Het door Wbk. in dien zin opgegeven

grw. is ongebruikelijk.

Als boven.

== ;St)o^ ,
bv. van een kind, dat een gezelschap hin-

dert, door er om heen te draaien

Het beteekent niet bedorven, z. a. Wbk. opgeeft, maar

mislukt, van een broedsel, wordt dus niet gezegd van

een ei, dat door lang liggen bedorven is. Zie no8
. 1274

en 1442.

= rwnim N. <Qób K , nl idzv. spinrag. Wbk. geeft

deze beteekenis van rwniui en «Q^ niet op. Het in dien

zin op gezag van Rh. opgegeven ^xmmn is volgens



XX

ha nj> GA/)
t

) i ij &i (Kin

iK"-n
%

ncm i

"^""Jli '^'"^'fcCT

1C71 Wf'lK

'n^P'n hm i <njyi

mijn berichtgevers te Sk. niet in gebruik.

= ambtspet. met galon. Daarvoor zegt men te Sk. naast

<qti£m8iiij>irjMo<i/i ook wel vf\n<t%. De beteekenis van ^^m
ooji is passement. Het in Dial. Üj. 725 vermelde is dm
onjuist.

= uiuj-mtaji. Evenals te Sk. zit het verschil hem hierin,

dat ojt^iEAji dient voor het lichaam en m,^ voor het

gezicht

voor het telkens heentrekken of wegreizen. Evenzoo

flttmxü. voor heimelijk vertrekken. Zie no. 415.
v\j roer •'

— &<9>{. Door Wbk. opgegeven op gezag van Rh.

a-Jivpunwi'

Verkorting van ^^ , naar het echter schijnt, alleen in'™è

l!CflK,l-

cm ^rnvfn»— cm icrn

zr ttrnncmt' Met den neusklank 'nggo uit te spreken,

Wbk. geeft het ten onrechte alleen op voor "WJ.

— cmcm^M/f. Wdl. verwijst voor ot>«r^<k^ naar rn*™

<§imji, een woord, dat men er echter niet in aantreft.

= uotim-4W|. Wbk. geeft dezen vorm niet op.

— rencé). Wbk geeft als beteekenis op: „lichtblauw,

grijsachfig, v. d. kleur der oogen, Rh."

Door Wbk. ten onrechte opgegeven = «miciQmg. Men

zegt het van een man, die geen kris -, of van een vrouw,

die geen oorknoppen, geen ringen, geen haarspeld, geen

slendang draagt.

= oververmoeid, v. d. armen. Te Sk. bezigt men het

ook zoo, maar gewoonlijk van de beenen. Zie ook no.

918.



Bijlage IV.

UITDRUKKINGEN, DOOR WDL. ALS DIALEKTISCII OPGEGEVEN,

MAAR OOK TE SOERAKARTA VOORKOMENDE.

o o o
cun ibi unji 5 ojn h-a iktj ~/n ttA tcnji

o

i/n Ti K7i rtij i tmtnxnntiiJittaji

Ten ourechte opgegeven — mamnen/ru/f. De beteekenis

= verlekkerd, belust.

a
(tj) n mi urn = xm vi i^"i i iMji Vergelijk

,Ï/M9A in bijl I.

ooi nrut O= /uirivuii'Eiijt' Opgegeven voor Pm.

o
Zie Wbk. Het komt te Sk. voor naast

dnén , maar evenals dit laatste betrekkelijk weinig.

cntkj ^Z Kmtfy> nl. als voegwoord. De o pmerking van Corr.

„doch volg. Wbk. zva,. Kniia conjunctie toen, wanneer enz."

berust blijkbaar op een misverstand van den Javaanschen

tekst, waarin precies hetzelfde wordt opgegeven.



VERBETERINGEN EN BIJVOEGSELS.

No.

78

133

144

147

176

180

185

186

193

206

228

259

261

302

317

354

365

508

524

regel.

2

3

8

3

8

4

6

1

3

5

4

1

5

4

1

4

7

5

5

Wdl : lees : Wbk :

llj) (E/l IVVS . 00) fEjl '

Voeg bij: Zie ook aRmiasn^.

„ .' ZjIQ OOK icnicn isiiji'

<n ojiz tn afi i itsnj)* L€eS ° irjtwnnptasna'

rnasminit lees '. itsri rnji

(MIN77?. „ 11 <t» lUllJj .

Voeg bij een nieuw artikel:

J85a (in(Ki(kj|? = (uin(M?.

Zie OOK rn tm mrt itnjt

•

(Ki(in(iajim(Kin(Kui(i lees: (man «rui nq mui (Kin 1

I [o* J|
I [o J

(KKinoruiantKi „ ; {KiarjnruifflfKi

OOK rn nsn tuin -&> % lees .' OOK rncKiiKi^ /n asn <trn -&i q

Voeg bij: Zie ook S^-n^.

ojjojjyv lees: nDimjichnn\01 trui cmjt \

N. /m: (O (til N.

run nm •

o

(*j)(£J1

nm (rn irïfl • 466.V .'
(irr» afi irtn eD

^oe» 6?y; Zie ook ,™£S'

JhV nummer op blz. 63 moe/ zyn 417.

tui dji . iCPS .' (uitmji

•

runnj) en iees . rnriitJi
}

vn umi cll

(&j 0^ • lees : linaj)

osMdsn* tccA . (isrjitrr).

Foe^f 6y een nieuw artikel:

547a «snaai = ajin«(](iJl2(Kii[j.
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No. regel.

T?VnrtPü . O C) o o o CY O CY o o Q. o o
V UUKd . a^t ttöi rut ~ji tnt ttrn ayn rut ^ ttsti ttrn tut.vz cmjt nsrtujtrt ttrt-jntttn-ji <ci iat£nisjt"n»"t i in

595 3 de zaak, die voorgezet lees : de persoon, aan wien de zaak voorgezet

601 — Voeg bij: Zie ook Q^^tmjj.

604 — „ : Dial. Dj: 476.»

605 —
„ : Zie ook iQ^g».

631 3 Pt. lees: Bt.

636 — Voeg bij: Te Sk. is het KD.

649 7 Q,(^,^. lees: ü(f/i<Kn beneden.

752 — Vervalt, zie bij ^«rnz^t.

761 — Voeg bij: Dial. Dj: 599.

765 —
„ : Mogelijk ook afgeleid van het Mal. mangkin.

796 —
„ : Zie ook mtrm.

ööd I a~h cm
5

lees .' rrn cm
,

841 1 mjiaan Iers: aaji aan

OU 4 o en rut <n rut tut n lees .' ,n rut <n rut unit en tut KTtiutji»

904 Voeg bij: Zie OOk ,ntutirtttati^ , <n,utzrtcmifrmji en tartknrutn.

«700 —
» Zie OOk tn(uum.hm-

960 2 „ : Zie ook ^^ en ^w.
985 11 K. lees: Klw.

1001 7 Vbegf bij: Zie ook bij
^ m? „m!.

1036 2 om (Kin (Kin (ui (ui o /ees : om (Kin ui ui n

.

^ cJ
(1

(ees ; om (Kin ui ui (l

.

'I
^ 4

1104 — Te voegen bij asm (Ki

.

1151 3 (mt&ojia lees:cmtte;(tJtji itü.> . tn rut rt tzit naji , cmtKiKijt

Voeg hij een nieuw artikel:

1158a (aiajui

Cv
(Efl (UIJ1 (EJl (UUl = (Kïl (l)Ul (Kil) (UU1 , «1 (EJ1 (EJ1 -Jl

.

M(

o C
) (K» ie,) run urn <c-( 171 ie/1 ~ji \ tut tut rt tui t turntV OORB : a/n ik» ie/1 n/n urn <ci rn «.<) vi \ in ik/i n ®> ? iktji «5i ? .- ®mu .• i 1 1 « i n > muiten

tutw

Zie ook

1162 Voeg bij Dial. Dj: 897.

ttjt uk ,



XXIV

No. reg

1182

1243 1

1248 4

1274 7

1275

1291

1293

1313 —

1374

1401

1409 2

Voeg bij: Wbk. vermeldt deze beteekenis op gezag van Rh
g. z. leis: z. g.

Voeg bij: Zie ook ti/mosn/j.

„
.' IAQ OOk (nKnirjiuriz-

„
.' Zie OOk tniKnniCn,

„ ; Zie ook ^«^.Q™

Dial. Dj: 978.

Ziie OOK ri tui t nw z •

: Dul. Dj: 1049.

; Dial. Dj: 1043..

oiiffj^ /ees: o'nwp (Bia^ (bijvoegsels) en <£],£,.



LIJST VAN VERKORTINGEN ').

A. =z Adjibarang.

A.S. = Adji Saka.

B. = Banjoemas.

Bat. Gen. = Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Bd. = ? (no. 128).

Bdj. = Bandjaroagara.

Bg. = Bagelen.

Br. = Brëbës.

Bs. = Bobotsari.

Bt z= Batang.

Corr. = Corrector.

DlAL Ba. = Eenige opmerkingen over het Javaanscb, zooals dat gesproken

wordt in het distrikt Bandjaran, Tijdschr. T. L. V. XXXVIII.

DlAL. Dj. = Het Dialekt van Djapara, Verh. Bat. Gen. Deel 49.

G. =z Gombong.

Gb. = Gombong (? no. 174).

grw. = grondwoord.

Inl. = Inleiding.

Jav. = Javaansch.

J.Z. I en II. = Javaansche Zameospraken van Winter, l
e en 2 r deel, uitgave

1848 en 1858.

K.
t o o= krama.

Ka. = Koetahardja

Kb. = Kaboemen.

KD. | J o= krama-desa.

Kd. = Këdoe.

KI. = krama-inggil.

Klw. = Kaliwira 2
).

KN. = krama-ngoko.

Kr. = Karanganjar.

KT. = Kitab Toehpah.

1) Noot. Die, betrekking hebbende op plaatsnamen, nam ik behouden» een enkele uitzon-

dering overanderd over uit de Woordenlijst.

2) Noot. In plaats van K. ter vermijding van verwarring met K. = kr§m&.
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Kw. = kawi.

L. B. h. = Lajang babasan lan saloka, Landsdrukkerij, 1883.

M. = Madioen

Mal. =r Maleisch.

Mg. = Magëtan.

Mgl. = Magëlang.

Ml. = Maleisch.

N. =: ngoko.

Ng. = Ngambal.

Ngt. — Ngoeteran.

Oerapsari = Sërat Oerapsari (Javaansche Bloemlezing) door Padmasoesastra.

P. = Poerwakërta.

Pb. = Poerbalingga.

PJ. = P. Jansz (? no 1021),

Pk. = Pakalongan.

Pm. = Pamalang.

Ptj. = Patjitan.

Pw. = Poerwarëdja.

R. = Rëmbang.

Rh. = Rhemiev.

Rmb. = Rëmbang (? no. 292).

R. M. 0. = Raden Mas Oetaja.

Sd. = Soendaascb.

SG. = SOLLEWIJN GELPKE.

Sk. = Soerakarta.

SI. = Salatiga.

Soend. = Soendaasch.

Taalsoorten = De Taaisoorten in het Javaansch door Walbeehm.

TD. = tëmboeng-desa.

tëmb. = tëmbang.

Tg. = Tegal.

Tj. = Tjilatjap.

Tjr. = Tjaroeban.

TP. = Tëmboeng-pasisir.

vdBr. = Verzameling van Javaansche Brieven, enz. door J. A, v. d. Broek,

l e deel, l
e stuk.

W. = Wotsoga,

Waj. I = Wajangverhalen uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap,

Te Mechelen.

Wbk. = Woordenboek van Gericke en Roorda (uitgave 1886).

Wdl. =z Javaansche Woordenlijst, samengesteld door de Nooy.
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WJ. = West-Java of West-Javaansch.

Ws. = Wanasaba.

WW. = Winter en Wilkens.

Zindeelen = De woorden als Zindeelen in het Javaansch door Walbeehm.

ZG. = Mededeelingen van het Zendelinggenootscbap.





1
Q

1. (um — ojin (Kiij.

Dial. Ba.

vdBr: 28-6, 44-15, 45—8, 46—5, 49—10 v.o.

Het passief met hu komt echter weinig- voor en gewoonlijk gebruikt men

dan nog het achtervoegsel M1!l^ , zie bv. vdBr: 44—15 en 45—9. Zie ook mnMjj.

2. (Uïi (ïi uiii (is nnrn = tuin (is annn (de naam v.d. derde der Pandawa's.)

.Naast nfnoRcnm en na««"<mi.

3. tuin (Ki n = ojin

.

n
VOORB : twnanqmn ma ) icir/tHiftun min-

Naar het schijnt, alleen in deze vormen. Zie ook ,L « en^»»^.

. Q Q
4. (U¥l (KI f] = (Lflfl .

\/nnv>Ti • o o , o o a o
V UUKis . n ki ptun ihi n zzz w >wn wi %mn , xn <n o qtun ihiji -^zz tunniui^v».

Naar het schijnt, alleen in deze vormen. Zie oókwiasj»

_ Q Q
5. (ï|(Uiri2 (KI = (UTJ1(K1.

"Wbk: geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter

is het te Sk. niet in gebruik.

n a a a al , q q ü a/ nN a / a q/
O. (Uin (KI (Kïl O ( (UY1 (KI (Klil -JV1 O f ) = 0JF1 (Wl (LTO1 (W|

.

Mij werd als verklaring opgegeven ^«^(jST-n*^, een woord, dat echter te

Sk. een andere beteekenis heeft, nl. geld voor kleine uitgaven.

De beteekenis is bij kleine beetjes, bv. als men tien voorwerpen in tien

reizen overbrengt, terwijl het best in ééns had gekund.

\r r\r\-or> • O O O O/ Cl Q o _ • o
V UUKB . ,n,uii? i.n m npio in ita <n ihi ^fti tirvi ^ntun run cm tui mi xm -ri \\

Enkelen gaven mij te Sk. op nm^iiHvJ,^ in de hiermede wel eenigszins

overeenkomende beteekenis van iemands deur plalloopen. Volgens R. M. ü.

beteekent ^^i in Bg. bij kleine beetjes aanbrengen.

„ O a <z> a
7. ojin (M osui [i = (kJi ow •

<> cJl CO

Dial. Dj: U.

Wdl: geeft ook op Siasn. Dit is echter te Tg. niet in gebruik.

Dialekt v. Tëgal, 1



Sn (Mi(iangJ»2

Simn(wiSiKi||i«|wia = raaruKLcmi

Wdl: geeft op ^g^^g^. = «ï-«"?«"f
Dit wonrl ™ mi* n **'

richtgevers onbekend.

Zie ook (rSMMTi.

9. (umiKi|tó

ji =r manatKij|«jt>J»a, oimj, nf. afe werkwoord.

VOORB: m,m«
ï
Ai«|««ij« ^A^^W^^*^ geniën*

Wbk: geeft .^.«nfei «* op. Het beteekcnt rfoorfeopen *<*<fer om

Wdl: geeft op «ig»™-

10. «|0üin2»n(|a[|(g)3

>

Mimm«sin^2imj«]Mïi«|iu»i'»y«|è
i

2ll:18y = ^^|-
Vergelijk ook ^a/n^M.

11. m(Lnn3(inwi2arin||

maamiKiamn = (ümanni = ««ar iemanrf /oe gaan, om hem rekenschap Ie

vragen; 'iemand gaan aanspreken.

Het weid verklaard door: ^cjüSi^^^^tM^iun^te^inMak^^^ia^KhtMafia

Wbk: geeft deze heteekenis van igrnanj «iet op.

12. imw = MO (win.

Echter niet op zichzelf in gebruik, wèl in de vormen CTg«S, cga^
en mnwKtniMJl'

VOORB : mn <k iui M t'M ->» «i ,K1
7 jï^'

,ly"^ '
*

Wdl; geeft voor Tg., B. op den vorm «*ig<n»^.

13. (Uil) (Ki — (intuuu&oi.

Voorb: zie bij «,<£. Evenzoo ^frifc
H** *»7{e«<fe »nef <ie beenen heen

en weer slingeren.



Wdl: geeft alleen den verdubbelden vorm op.

14. (intuinan tui

cv
«ij (Kin (in (Ki = m(Kimn, atifKin&ci.

7
Zie OOk v <*n£n.

lo. (incuin (Ki? = ooi m Kin (Hi (i

.

Y UUKC . ny iJn^ sunw ni aji^ m
/f
n tun op %xniM.ut itfji/itr. ii

Te Sk. is het op zichzelf niet in gebruik, wel in „ a „umm m — naarvoor,

wat geeft het en in ^i/hm^^w»), een uitroep van twijfel = nètaiajintcnji of

M^Mjui-n. Wbk. geeft deze woorden niet op.

Wdl: Tg.

Ziie OOR ^un«]>ïji,Wjj j mn itp 7j tui rui cmji , tuttutofta , Mfrri , nnjiiHjq > ccn n mt aftn ) <&nnan

(Hlf, enKTfl ou /nxmtncrrt win-

16. (UlflfKI

tjiii (Ki (UU) (Kiiri (KI il = in dfui 2 (in in 2 dei. (KI
(|

, a//ee« idsv. „k/rekjes".

Zie ook «&OJIOJ)

17. (um(Ki(K|(ui(in_nam[| = ?

VOORB '. it/n wtï n in > ii tii (torttiji tin in cm -tart t ii.it t 1 1 i n i i,u i i n ï,i t /biirtw uu nttmqintvi fnmn

O O a o o o
~n zin nxcunxt tui unnrta u n i > t.n op n mi rui cm -mort tE>l _) <lo n_i n KTJ > ut : i n t n t.i i/ t i >

Een hiermede geheel overeenkomenden Sala'schen term heb ik niet kunnen

vinden. In het eerste geval zou men zeggen xmm, in het tweede Sf™ of

£,,M. Het wordt steeds ontkennend gebruikt idzv. een afloop hebben, dien

men niet verwacht zou hebben.

Q Ct>"
18. (UÏKKI

G Q>
tkJi tuin (Ki (in on = wi!in<uifi(wi_*.

XTt\r\x>T> a G) O o a OCYVUUKB. uuun ttpmtKHtim %nt rui rui ^icn rui v:n no w

Wbk: geeft dezen vorm eveDzoo op. Volgens mijn hericli gevers echter is

hij te Sk. niet in gebruik, wèl ê,&.

WDL : geelt Op aJuunMinxn ^z ajitcnm ttnrt.

Mijn berichtgevers kenden echter die beteekenis niet.

19. tuin (Ki — ckh <bi -Ji

.

ast, acC,



"Wdl: vermeldt, dat men het in den vorm mvmM ook te Sk. bezigt. Het

heeft daar echter de beteekenis van brak en niet die van flauw, van het eten.

Ook in de eerste beteekenis wordt het te Tg. gebezigd.

.in °
'. OJin (KI

TSL,

Q ~- Ü
(ü (KI = 'P (Hl (KI (KI

.

OSL, ((EL,

Dial. Dj: 22.

vdBr: 27 — 4 v.o.

21. tuin (Ki osin ij

o a ü ü
ÏKJ! OJin tKl (ISin

[1
= tKJl CLJin ceji asin jl

.

Wbk: geeft dit laatste niet op. De beteekenis is een zierljr, een heel

klein beetje.

Wdl: geeft het voor Tg. op = j.mPicU^.

Zie OOk iSn^timjj.

\

ci(K](j ~ (isuifKi, alleen idzv. „paarden stalionneeren"

.

73<A JCJ
vdBr: 32—5.

22. ojw (Ki (Ki
OS

1"

23. majifi2(in(Ki2

I K
nn(Uïi2(in(Ki2(ï](iJii2(i]

f

fKi2 — (LTninw-JinTn^iin.

WDL : geeit Op <nium<nmz ;rr <u>i~>j<m -ni, n m !)

•

Het schijnt niet veel in gebruik te zijd.

24. (intuin on /(kkmii = «sin asm

.

(Kjcuin on/(KicKii n

VOORB 3, o o Q ) o . a

o o o» o o o

10 ; ij Un rjiin.il i» VI VI *M^ (L/IM1 ïl (LJ IHT l/j Hl i il I I I, I UW ij I il ij, hl UIJI

i. . 3. O
ooj /mirtyn ito _/n nrn^^n i.ti mji in u n in in ttn jn n i mm m ' '

/

Wdl: Tg.

Wdl: Bdj., Kb.

| (Kïl 2 (Hl — 1TI (kJl Tl

.

(ïi(

VOORB ,',
;ï (,/i m« n oji^n-n ninn-v^'K iij ij i. ii ? 7,1 /ƒ lu 9 j i/tpiMi urtmntm « iiunasnjj

Dial. Dj: 28.

Wbk : geelt het op = rfoor />e/ /o/ bedeeld ivorden mei voor- of tegenspoed-



o

Volgens mijn berichtgevers beteekent het uitsluitend ongelukkig zijn, bv.

») ?;i ? ?i icn ? <ri asn tqtun w> jwktiï nam i hi )? trn > yi in .himcnap *nj)\

Wdl: Tg.

oo
27. ojin ti-n (Kin

f)

CJ 4OO O C> OO ... lij»
(EJl n-n (Kin (i = oun im (kïi ^nn (Ki (Kin

|]
, nl. idzv. .bezinksel .

cj 4 cj cj 4
Daarnaast in ook «QS^J^Sa™^ in gebruik.

Wbk: leidt ten onrechte dit laatste woord af van JQ^. Niet alleen uit

de Salasche uitspraak, ais er een achtervoegsel achter komt, maar ook uit

de beteekenis blijkt, dat ook te Sk. het grvv. is «j»^,^.

Vergelijk bv. kJp,^ = neerslaan.

28. tun (in iki 2 (Mi [i

o a o
(eji mi tm 2 asm il =z a_rn o (uui oi n

.

Wdl: geeft op voor Pb. ü™(,w| — .wi^Q,^ en voor Tg. Q^m^. Dit

laatste woord was aan mijn berichtgevers onbekend.

29. (KI OUlll m (KI (IJl

[J

— 0JÏ1
(HJ

(KI (Kïl
(|

.

Ziie OOK oj) rn thn tuia •

60. ojin (Ki onn il

cj 4
o

(Kin (Ki onn (Ki (ï
— oin (ei

.

CJ™n J| Ja]
VnnPB.o.ooO/ oo q o
» uuitu . j^a),trwa«ia7jiKT)aflfw(M(hT(uri"r7 ; / /,; arm o w ij i ) ? mj) ? k»> 7ix/n\ tKiHKnirvt MrimMmtEA

fcl»)M trvirru>j>\

Wbk: geeft het op als TP. voor ^ktuwci^, zie beneden.

Wdl: geeft het op = ^omzMxnaoa, blijkbaar in de door Wbk. opgegeven

beteekenis van genoodigde. Volgens mijn berichtgevers gebruikt men te Sk.

rjMmititntmjl alleen daar, waar de gasten niets bijdragen, dus voor slamëtan's,

terwijl men te Tg. »™p$i»o# bezigt daar, waar de gasten een bijdrage in

geld leveren. Alleen waar de bijdragen bestaan in eten, kleederen enz.,

zegt men te Tg. «m^.

Zie ook tóHaH/nv/i en tm^.

-3 1 . 0J111 (KI (KI fl = ftJFI (KI (KI (1

.

<^ 4 cj 4
Wdl: Tg.



32. (Uin (Ki (Kin i

(Kil UKl (K] (KTÏ1
jj

= im 1 1 2 I ,1 KTJ1
j|

.

Dial. Dj : 40.

vdBr: 32—2 v.o., 35-2, 42- 15 v.o. enz.

(um (Ki «sin ii zie (um ó

.

ö. J| )
33. uin (Ki «nn i I = (liinikJi.

I L üfl (Kïl 2 (KI ORJ) (KI I) Z= (KI !K1J1 2 (KI !ü (KI (1 (K. ?)

Te Sk. is I allee» in speciale beteekenissen in gebruik, bv. ,,.-,«,«,„«1

en van vogels, die materialen voor een nest verzamelen.

II is weinig in gebruik; naar men mij mededeelde, alleen bij wijze van

scherts.

VnrvRR • T TT (?) o (F)V UUKC . I l n ri ),i ij ;
1 1 til iii.ii h>) ij jsnrhprvtM \\ Al ihtitli ren mimi rij lii l< nhii tWHO/l hi,j\

Wdl: I Tg. II Tg, SI.

34. ojin (Ki — 'Q'^-

De vormen van ^a,» zijn in het geheel niet in gebruik, wèl— in hetK.

—

die van «ri! w< ^.

35. anajïKKi = rcuinri (Ki

.

Daarnaast is ook niun| in gebruik.

Wdl: geeit op rixn^.

Ziie OOk nxmiMiKnij.

36. (uin(Ki(EJifi = m min 2

m

(eji .

Dial. Dj: 45.

Men zegt bet zoowel in N., als in K., maar uitsluitend van menschen. Van

dieren zegt men, evenzoo èn in N., èn in K. «n^,^. Vergelijk ook Wdl. bij

O Q
37. tuin (Ki «sïi

ij

Cl) 4O Q Q Q
(kJi(um(Kiasifi(i = (M aiin tl aan n •

cj 4 4
Wdl: geeft het op voor Tg. — m$#*ïï0-

Zie ook ^iï,^.



38. <uin (ki «sin
[ï
= ?

Volgens den een zou v.-j&,asnn overeenkomen met het Sala'sche «np^, vol-

gens den ander met w<en<§>.

WDL: geett net Op = aJhnam'n^mirujj , <un npurtm \snn-

O Qv c>
o\) uin (Ki arm o

— ojin (Ki (Kin o , onn m (Kin n

.

Wdl: Tg.

40. urn ooi = (uin^i.

Zie ook

41. a_nn«fl(Wi3

a
rui np*

anmaon — «norm 2 mina?.

Voorb: zie bij
^ ttSm<wi.

Zie ook mi™ e

Wdl: Tg.

^4

42. mojinao)

(Kin oncuioo) = (mixiikvkui.

Daarnaast is — en zelfs meer — ook ^«oiao» in gebruik.

De overeenkomstige ngoko-term is ook te Sk. in gebruik

43. (uin(Wi(Kicin = u(Kn(Ki(|.

VnnuR • Q ° ° O a o
» wkb . asniru^iuncL^iut-uioJxm^jKtJiita -jnttJitynn^

Het is dus in zooverre niet gelijk aan mm*^, dat bet er nog eens ach-

teraan kan komen.

Wdl: Bs., (B.).

/
44. majinmaoi

Het door Wdl. opgegeven ^xnQt^nA was aan mijn berichtgevers onbekend.

Zie ook

45. <um wi aai ij

Vfyl ao.

ojin »ji (Km -jyi (KJi «m [i = ae; (i^ arm il

.

y q-
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V OORB : i n , i in ii i i hm/! n %m tmn xrn i, *fjq (M nri vn irn w

Wbk: geeft in dezelfde beteekenis op wtnr,,^. Volgens mijn berichtgevers

is dat woord op zichzelf niet in gebruik, wel m,,^.

Wdl: geeft het voor Tg. op = i^as^^^.

46. (inajin(ï|QOi2(ei|

De beteekenis is in zichzelf praten, bv. van een zieke, die ijlt of van

iemand, die hardop leest. Een Sala'sch woord, dat hier geheel mede over-

eenkomt, is mij niet bekend. In het eerste geval zou men zeggen .i^^^ëi,

in het tweede .tn^M^^^^r,. Soms ook zou men het kunnen weergeven door

iciMMiun. Zie OOk »o) ui mij} en mmee/^.

Wdl: geeft — ten onrechte — als beteekenis op aai-rtSta^.

47. (ï)tLnn2(ï]tKDO[)

m (in 2 «) iWi (£J1
[j
= (Ei (Uiin dl) (HUI , nl. idzv. „opzeggen", van iets, dat men van

buiten kent.

\Tr\r\TtT> . O O O O CK (?) a
V (JOKJB . icn,)m<m o mi ~mrntnjiz\ (kidji ten -Jjitaiu\ on -jn aavw xn. ¥} tuvumanjagian miim-h i nihj} eia \

Wdl: geeft als beteekenis op ^^o. Mogelijk is het een vergissing met

Vi rut) 71 90) 2 (EJIJI •

Zie OOk r) run ?)90i i ga/i9)901 KUIJI.

to o o.
48. ajw(wi

oa /
(EJ) (UI == (B) (IK .

Dial. Dj: 59.

49. (umin = mtuuKKiij.

Daarnaast is ook ^«jw*^ in gebruik.

Voorb: zie bij <wi»o<n^»

Wdl: „kw. (Tg., B., Tj., Pb.) «#«»*"

Daarnaast is ook ^aS»^ in gebruik.

VOORB : amnnxmi<n(ur)'ri^t^(a/iis7t inntKfictn.axta<yt\

Q Q
50. mojrnn =ajin(KJ](Ki
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Wdl: (Sd.) (Tg.)

51. (ïjOJll2Tfl = T|(KT1[].

•1 nm tm (Kin cu (i

52. (K] (UW 2 Tl (KI
[1
= Tl (KW f]

71 [Ml f,rïl:hn ? iHTyl 71 XJn iTHMJl

Ziie OOK t > run tm on/) GD iini;n/.

VOORB: (BlrjKll trn:Hl tiKI 1)7) (Um Tl Ml) \

Wdl: Tg.

Zie ook yDMn en n«smavi. Opgemerkt moet hierbij nog worden, dat te

Sk. <muva nooit achteraan kan komen, zie Zindeelen § 466.

Q Q Q
oo ikjojwtkkwi = (in «sin turn osn

.

Q Q Q* O O
|(UW Tl (K1IKW -JW Tl (KW [1 = (kJl (in (ISTII 0J1I1 (ISll .wtuw Ti mi (Kin -Jin ti (Kin i

VOORB! iniuiiriiriiii iioi iki ^.^crin ruitHnnn n vnnruKnjiaJixmKm -zatia asn ajritv) i > jn >) kti^ wnwn difntun

O Q» o Q o o o oO Sa a
rv> ihri ^inn fin ttii ri (hm ito (Ei (ei ihiji (un umi ii,Km,n.i(i~i tsn^Ji.aJi~m .eji -^i i i n m n i.n 1 1 1 i >i nojtcrmrui 1 » kti

O . o o O - . I . 3. 1

riajizarnnéji \\ itiajiinri inruil -/i>t)<mikt0 8O m crn ao mi (un 11 im \ xmas. n 1 1 1 n 1 11 <&iihi un Ml jn ,1.1 t im 1 11 n

o o ) Q o. OO QQ.
(TUI \\ 71 ,1-11 Tl 71 iKH -II Tl 1) Kil M I II 1(1 ^ I) ' II ! I > (EJl 1 II 71_1 » I I! 7*1 .- 11 1.71 (O 7(7 7<7 l II I. II : I l. I ^ I I. fl 1 1 I I I J ^ I > I 1

Wdl: Tg.

,, / ü Q
54 ajinaxi = (uidci.

'S

Wbk: geeft het op als poet.

r, cv a . a
oo. (uw(ici(Kin(uui ^e(KW(uui.

OO. (U¥l ti asm f] = ?

Het is een grooter soort arit, die dient om hout te hakken.

Te Sk. gebruikt men daarvoor een cOitn^n , waarvan de kromming echter

veel minder sterk is.

Zie ook

57. aJIKKlTKkJl

71 llJI (Tli inrit

58. ojm tui tui
*s

(ui(K]Ti(kj|-*(Kif] == ono 2 UKin (Kin oaji (Ki |

.

Dial. Dj; 69.

(uw tui oji ~u (ki n = <uiiiaji(ui|].

VOORB: itm(Kn!un^~jtin^i/jicm(vi\\
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Daarnaast is ook -/-y^ in gebruik. Zie ook xwiuuhij.

sji arm (kji -nn tui (ui i = ru(irui(kJi-Jii(M?.
s

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

komt het te Sk. alleen in tëmb. voor.

o9. ojïiTi — (U¥i(inanji2 (Kin, asm (EJi (ki
ij

.

V OORB : iyrïT)(un*-n <vn anvtiun i vtiui zaJhcm ma/n nam tasn ~/n nam? iïnn\

Wdl: Tg.

60. ajii tui

Q c

(KTJ1 (KI (UW (UI = (K1I1 (KI (KK1 O (KI

.

Zie ook a?i(S> (isn/i en mw.

Mogelijk wordt deze eene uitdrukking bedoeld door Wbk., wa^r men daarin

Vindt n/n tui = amanxsna»

Naast naiiynMniZAna Zijn te Sk. nOg in gebruik «non ,11*1 , ixnimnMuioon^ en mim

QTiew , uitdrukkingen, die Wbk. niet opgeeft.

,,.. O O. Q O.
61. ojimn = on.

Voorb : zie bij ^9,^.

62. (KiojinTri

1

(inionn — (U]T/](Ki[], »/. idzv. „willen"

Vnfwm o . o . O a. (*)
V OUKB . tisn OM) (in tut tri ~rrj ap : tntcmLisntnjHjni&ntisn^

Te Sk. is «m?^ in gebruik idzv. vrees, dus in ongeveer omgekeerde beteekenis.

Wdl: geeft het op idzv. van willen.

(KituwdfiTn zie m ann

m

(ki .

63. ojm.Kin r=: anouinstEJitfKin.

VOORB: aQnrw^(^Q(Hrt!3najnurt\\ Zie OOk bij rnuri'nicni^.

Evenzoo in den 2en en 3en persoon, zie bv. bij *Q™^. Vergelijk Zindeelen

§ 600.

64. mm «in

.

Plaatsing van aj^, o^»™ enz. vóór het znw. Ook de vormen j&^m* , «^

^<o enz. vinden zoo hun plaatsing.
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Voorb: zie o. a. bij
^©^«J*).

Z/ie OOK ajinm eD rimioJtiH-nn.

Dial. Dj: 77.

Q Q Q
mm (Kin ojfi (Kin = (inn tui mn (ui .

Voorb: zie bij ^£107.

Te Sk. is volgens mijn berichtgevers 3ta<nxm*a\ alleen in gebruik in nmm

ntuniHrtMitt&M-ii = niets tegen iemand htbben. Wbk. geeft dit niet op.

q . Q Q
(uu >kiji 2«e ojw (Kin

.

65. (Lnn (kth (Hi [i = ojin (in (Kin .

Het achtervoegsel mnvfitoi is niet in gebruik.

Wdl: Bs., Pb.

q/ Q
66. ojin (Km = (ui (ia, (ui(U(in(ici(Ki(j.

Voorb : zie bij «S^™»^.

Wdl: geeft het voor Tg. op = <rnw , dus als N. of KN. Het is echter

bepaaldelijk K.

cJ
ojin (Kin in ki il zie (it]arui(in(Ki(iJUi(Ki|].

67. (UUl (Kïl (IOJ1
[|

rz: ttSlIl (Km OTlil 11 .

Een (un<R,<nj>ji -=. 100 mm, terwijl l .«ui bestaat uit 10 (soms 9) draden

garen (wielsomgangen). Te Sk. bestaat 1 .«m uit 5 draden, terwijl 5 mm

een .uvma^ en 30 OTM
| ?

een isrioQ^ vormen. Zie ook beneden bij ««^ , Q°i

en itmdoiK).

Dial. Dj: 82.

ajuidci zie (ïj(Kin(ici.

68. (Uin&cionnn = oitti.

VOORB: inn n tun ai <v.n 1 }i^i/niuiem»nj n iu op kgm pn wil «sn«sn'»i >n : n m i i >ni . n > n >p.y}?rjmrit

Wdl: geeft het in ongeveer dezelfde beteekenis, nl. = ,7. .,,.,.. .1^ op voor

Br. (Tg.).

Zie Ook vjivnintuuiiMr)/).

69. (umaai«sj



I Tdn asiii 1 = mi asm.

II zz m (isri t i n kïi .

vdBr: beteekenis II: 16—1.

Dial. Dj: 89. Naar het scbijut, komt het woord ook te Sk. meer en meer

in gebruik.

70. ïjojinmioi

/ a q
dlOJll ¥1 95Ï] Tl (KI fl

= (KÏ1 O (KYl (KI fl

.

( I cJ( <«0 »0(
Wdl: geeft op

7
i„ v

,r, = w/p*^-

Wbk: geefc ook op 7l „ ^-n,^. Volgeus mijn berichtgevers is deze vorm

te Sk. niet in gebruik, wel «,-v, /

y 7
„ / . „ y,n , wat beteekent rondgaande marskra-

mer, in tegenstelling met ^iPmm, die in stalletjes verkocht worden

71. ijy) asino (Ki fi zz laf] asn o

.

SIJ J cJ| J
70 Q/
72. IfUltkH zz: (Ml (KI.

J JQ
Daarnaast is ook Kr>m in gebruik; beide woorden worden ook in 't K.

door elkander gebruikt.

Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Te Sk. is het echter slechts

weinig in gebruik, blijkbaar alleen in navolging van Europeanen.

73. ojincMtKinfi

q o oO (M (Kïl (KYl (KI
f]
= (BI (M (KTil (11 (KW .

Ml, J) ML
(

74. (uw (M
asi,

ontvji zz oj¥i(kjj zz:aj¥ia[j(Ki2(ïiann(Lcifj, maar speciaal als K.

Wdl: Tg.

75. ojin/tu = (intuin /(M.

Wbk: geeft het op als tëmb.

jj\
f»

zie aswtói.

76. (uincKJiun

(Uiq(kJl(Ul.Jli](kJ|(Ul[] — (KJ1 0J1 (Cl (KI
[]

, (KÏ1CK31.

(uin (KJ) arm ri z*e okeji

J J
£AQ 00k (n^»j)inihJ)itsrto-
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77. «jmmmfkiiomfi

qim in (kii nnn (Ki fi
= a_n fkn (ktji (ki fi

.

( |

ann J( s na, J[

Wdl: geeft als beteekenis op^^rn.,^.

Te Sk. is nvmnajicmji in gebruik idzv. bewegelijk van aard. Wbk. geeft, dit

niet op.

uw ino 2 (mij s«e (Lai (ifui

.

78. (urn o (kii i] = cuin (KïiJij = (U1TKKÏH.

Wdl: vermeldt kiSim^amiu. als voorkomende in de Wajang Palasa.ni.

WDL: „ znjnitjiaJint Ig. (ClTiq = kjikti^w

Ten onrechte wordt unSxMji hier opgegeven als het werkw. en als KN.

79. (umonji N. ojm nn .ui 2 (ki n K. = '?

vdBr: 16— 9. Hier vindt men in K. ook vnna.

Het beteekent doodelijk van ziekten en wordt speciaal gebezigd voor cho-

lera en pokken. Een geheel er mede overeenkomenden Saliischen term

heb ik niet kunnen vinden. Voor epidemie zegt meneru^ninTM, voor zware

ziekten in het algemeen ook .m^rn»^. Zie ook Taalsoorten, lul. 5.

80. tuin aan zie inT)2(K](i£2?.

81. (umaai

in oji aan in tui aan = inajinanjiinajiiaruj.

Wbk: geeft nojn/rwnmnnji niet op. De beteekenis is mei alle winden mee-

gaan, veranderlijk.

a ü a o q a
ojïi maan 2 (Ki ~nri maan 2 (Ki ij = ojin aan ojin otuj , osin.Tn asinn

.

V OORB '. rn ben lOM (l/M t&l rj Ml ? 01 <W1 ? 3-T) ~T) 11 n.) ? 1iT .J/7I 7J HIJ» ? M _M M ilTJI »7 tf.U \\

82. tuin maan 2 rraxiö.

VOORB : i<si ,k),i.'ii SJfh k/l l ) ;. iii)/tn'}iii/nifhlhrKi-riihnihnh)i:i.)iiiihr'i)i,ij. 01 iuia«j»Ol

•rjiiipiw trn

n

XjW iKji ni nmttrjfèn w(pan !i-n : vn mmJiiSri tcin .Naar liet SCuljnt, Kan Cf'illCr flleCUlS

in bepaalde uitdrukkingen amvavtt gebezigd worden.

83. (uinian
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ti_nn (iruj a_nn arui = ?

Het is de titel v. h. desabestuurslid, belast met de waterverdeeling. Een

dergelijke betrekking kent tup.n te Sk. niet.

84. (Ulfl«TJH

J
Q

ooruHojii = tuin (orntoi (ai

.

V OORB .' /riten tttJiritjv txri \m <u< i * • / i // n i < i n n \ n > i n i,i i i i 1

1

Ziie OOK. rntrv)rnita^ii i

Q
i(i(uiii2(iriJi9 = (inojiri2(in(injw.

Voorb : zie o.a. bij .inei.n.w-/n?.

Dial. Dj: 111 en 112.

o
86. tuin arui (Ki o = ?

VOORB; iiit/f (Hl ~>it;r) in m il 1,(1 :: i r) i i i i t.i UIJI Tiwnwiinu hij ïiwmijiKm),!! /i(L(.t/n\\

De beteekenis hiervan is mij niet recht duidelijk. Misschien komt het

overeen met Q^jQ»^ te Sk.

87. cuiriaan sie (irLiin?.

oo / ' O
88. (tfiojinnnaan = run o onn n

.

Wdl: geeft voor Tg. als beteekenis op „tKnxm^aMasn<in&m<tg<è>
v

. In verband

met de bij «s<êi opgegeven beteekenis M iki, =^^«3.0^ is hier dus niet

bedoeld de visch, maar de telmaat van tabak.

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

89. (inn nnji ooi [i = axiari.

a a Q Q
(ü nn_n (Km -Jin JfiJi (kïi

[ï
= «zi finji (isvi -Jin an_a asin oij iktji .

VOÜKtS. »J7iri)wiMiii'nMiMii)HJi\\ ia njin^ tun truuun ^m <wt tKli >n vn 2M w

Q Q o
ikJifiaji?fiJinafui(Kinj| = r

VOORB : i_ >i i; ri rui >ni tri 1 un ri lm /> uiiru > i ïi rui ign m nn pi+>>> rnami i.n mooi opm&i t^n n<LM\i (ƒ lo >

a a o a q o Ci o Q
rui > i.ii i n ui ')!• >> jntrr\ hji in Kiiru^iun n i >,u j

i n mnq vn in tui nam '~>i i/mi On l
j
ffliwiiir»

Anderen weder gaven op , , ,, ,lrS>m^,

Wdl: geeft op aji-n^mnaumr^ = Q<ncm<u>.* Blijkbaar wordt hiermede be-

*NooT; Volgens R. M. O. zou meu te Pk. zeggen M<rviW<mffl%
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doeld dezelfde beteekenis als in het tweede voorbeeld, waarvoor men te Sk.

Mtnji^Quai zou zeggen. Wbk. geeft dit laatste niet op. De- beteekenis van

de uitdrukking rj.i/mm Ll ,', ^ llu ^Qah is: iels niet gezien hebben, bv. als antwoord

op de vraag, of men gezien heeft:, dat er aan den kant van den weg een

groote waroeng staut. Voor het eerste voorbeeld is mij geen overeenkomstige

Salasche term bekend.

a . a a
anaJinnruKKTni) zie ajin aan (Kin ij .

(inaaj]2«](Kïi (Kiii Q ajin anariJi 2 mfKin a-n 1

nA Ü , Q ON Q
»U. (umii(](iciJi2(K](K¥i (Kiii ( ajin inaaji 2 on (kui a-n 1 r) =r ajiii (ui tuin hm asm , cuin fui anm asn

\Fnnv>n -o O - > o a a »„„.
v xjukb . iuh n rui i :n IKV <k> ^a ~m rim tui tan nwiei un h na nqa nnaq ui u r ui an /; tn i i i i

•
• if

<i > >i ui ion \

Volgens mijn berichtgevers zou het een minderen graad van twijfel uit-

drukken dan èiM^w.
Q Q Q

(uin nnji asm (1
zie twi onji (Kin o

.

4 4
91. (intuin 2 (inoruiasmi — innnn 2 ari nnji (kui f]

.

ORB:

Zie ook

V OORB '. 1 n Knimi'il •ntun ? riiru iin mna n KVia i in i>i £» w

ncmirn irhi tistijt

.

92. a_nr» in arm 2 (EJi 11 = annarui.

VOORB ', ajnxiu^i)iimarniKi ili : crintnni&At&iaan^ a/naxmnntnatajna >/ 1 n> ji,u .MMn.iMiipKw»

Wdl: Tg.

Te Sk. beteekent het een gelaatsuitdrukking: treurig, bedrukt.

93. omnoEJifj

Q Q
on (Kin 2 urjo (Ki ij = (intKin2(Ki(ü (Ki[i, axi (uni o (&ji ~jiji o o1.

VOORB : rrjvmit^iKvSi<Kvnr)iKii2biiW ^n^ntKiiiianiKiifa^^iHiji il>h i'\ i i > i ; / -J ,w m^\ jj
unnjitüiiarn^

o o O O/o
tin tunxnt&tji <isn(uitK7iiruiriajr)zi<iitm^amlMtK7i\\

Dial. Dj: 119.

Wdl: geeft in het algemeen op m<m^>j} = <vntp.

q al ü q/
94. amofuioioojKKin = in 01 o «rui (Kin.

Wdl: geeft ten onrechte op o^o^. Volgens R. M. O. luidt het zoo

in Pk. en Bg.

95. amaruaiaruioiiruij] = tioi oaruionruij].
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Wdl: geeft ten onrechte op ,. ,n,.ny..:.n^. Volgens R. M. O. luidt het

zoo in Pk. en Bg.

96. (umfimi

min (irlfi tuin iti r
i
= -uil ui iruifKïi-jn .u fKiinh il

i'
1
) 2 (urn

m

ï.i 'Kii -1 1 ( imm.

Dial. Dj: 120.

97. cuiianji

<x ..

tuin orui (in d-n (ï = i

Zoo heeten de personen, die zich tegen betaling van een zekere som aan

het desahoofd vrijkoopen van diensten. Te Sk. schijnt deze instelling en dus

ook de naam niet te bestaan. In Djapara noemt men hen '

,,,-iyij', in Këm-

bang ,j' ) ttm rruiji •

98. (uinurui = (wi ui (cti 11

.

Wbk : geeft het op als de naam van een groot soort paling. Slechts en-

kelen mijner berichtgevers kenden het woord te Sk. Het als deskundige

gehoorde hoofd der visschers kende het niet.

Wdl: Pm.

99. ojinoji

a a
ajin m ui (Ki ~w (in tui ki 1 = tuin ui turn tui

.

V OORB ! (un ri rui (ui _tï 77 o tri 1x7 > wi "tl •; w

Wdl: Tg.

100. ajin o N., a_nn tui «sin fi K.

Wdl: Pm., Tg.

^jie OOk iiyrnihrn iruin

.

101. <uw M (Ki il
=: ajin cui (Li

1]
(een verkorting van cun ui ui -Ji iki 1 ?).

Voorb : zie o. a. bij $

.

Wdl: Tg.

102. (mi o (Ki (l zva. (M on (uui 2 ut n

.

Wdl: geeft- op i)>jw,^ — ,ic> en als voorb. mn^^^v, >i h^ = ui>

Blijkbaar is het verkeerd verstaan voor rm^.

103. on min 2 mui (Ki 11, (inojiiumuuntKi Jin 2
«] ui (ki f| = ;ici?(EiO(Ki[|.

VOORB : n/naRrirjn znmiri a-n-^n i n i iw?,i >i viitun ariaJ) y niwi <w»
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Wbk: geeft in deze beteekenis op ^j^mm»^. Te Sk. is dit echter—
naast rtmmnajiM/i — in een andere beteekenis in gebruik, t. w. erg op de

kleintjes (ellen, bv. van iemand, die na een bijeenkomst zich de achtergelaten

lucifersdoosjes toeeigent.

Wdl: Tg.

104. majin(][](o(CTi(j

na (in nn(o asm i = ?

Als beteekenis werd mij opgegeven: 's nachts met onluchtige bedoelingen

rondloopen, van vrouwen. Te Sk. schijnt daarvoor geen afzonderlijk woord

te bestaan. Volgens mijn berichtgevers zou men er voor kunnen zeggen

Wdl: geeft ten onrechte op ^(un^^^nji — ^w«^-n ??
.

Zie OOk iruiixcirmn-

105
=

(KI (UIT) dl] (UI (KTll Zie (UI (ISITI (KU1 Ij

.

106. tuin ui (isn il = (ia afui faun?, (kJiaan

Dial. Dj: 130.

107. (i[jajvi2(if|(ui(oi[j = (in urn 2 on (Ui (ki i . •

Vfinoii . Q Q« O. . O
V UUKd , ounn\ fimii ' iriinpmafn ^Amtun > n u LUTlcrniMUWjix (*.? hm ri i ;/ />-ti onnmum tmiimm wi»\

in iKJ^ri cKjtnajnrtiun i<n<xJiiiii /wi w

Wdl: geeft als gelijkstelling op tio«»|, een woord, dat echter hier niet

past.

108. ojin ancui 2

(a(ï](yi2 = (Kiosin.

VfinDB • o . O .. . o . a. . o o o
V UUKJi . iji i

j
> i ii i I i,i >-< iisntiji ihi/i inxm ttjp m tunm vn hui mn *rn (cnmiwi axi ui wujitai -ïaaxiajitta ^n-nxn j\

OJtiei^JjKl'n^nzaJi^jt ,isn ivm vj iji !L.nn\

Dial. Dj: 132.

Te Sk. beteekent o ,),w)2 probeeren of iels past, bv. de verschillende deelen

van een huis of een pen in een gat. Het komt echter weinig voor
;
gewoon-

lijk zegt men ^g, f 13^.

109. (umdJi? = o (i£i?.

YOORB : hnt.i{\ 1 11 1 11 I 1 11 1 1 i,i ï / iii 1 . inni{< 1 1 t.i ' n Ml 1 ij i'i in y.ui v,

Dialekt v, TB^al,
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Wbk: geeft M ^? niet op. Het is een uitroep van verbnzing. Daarnaast

is te Sk. ook u? (uitspr. wafa) in gebruik.

110. anajin «n xji 2 ckji i = x\ cuin (ki (kïi ij .

Wdl: Tg.

Het wordt alleen schertsenderwijze gebruikt.

111. ojintwi = turn aai asïï ij .

Daarnaast is in gebruik ^,Q<n^ en ook am^nn^jj.

Dial. Dj: 140.

112. <uina£

a q q c> /

(M (M (UW (l£ = (MM Ol ÏM .

Wdl: geeft minder juist op <un& = mmlQ^.

Ook te Sk. is <*»£; in dezen zin in gebruik, maar alleen bij santri's.

Wbk. geeft dit niet op.

113. min(i£

(aas = ojiri o-cnn onn ij .

Daarnaast is ook M ^-n(ny in gebruik. Zie ook SuBitun*

114. <uv\(\k = (Kimnnm?.

\J r\r\T>T> • - ) O o * o o o
V UUKö . <cn tui npi n-uj ca , «O.'n *>nvn\ neuunn^otidtao-m ag aji ~n on <ei osia tcntuttKnaatunaRic}tis>oJi»rna<

Wbk: geeft xnoktS, op als dial. voor ,«,1C1(S? (druk- of schrijffout?).

115. ojina^ jsfie wwtKin.

116. min uu .zie (Kin (Kin.

117. ojïiuuiy = (Lnri«naju)2

.

Zie ook ©ia/w».

118. (ïjirin2m(uui2(Kin[j = (CH 1[
\-

Wbk: geeft het op idzv. rijden, paren, v. visschen. Volgens mijn bericht-

gevers zegt men daarvoor te Sk. alleen ^umnjajm 2,^.

Zie OOk ajntincrnji'

Wdl: Ng., Kb., A, (P.).
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119. (in urn 2 (in mui 2 (iswi = m turn 2 m (in 2011.

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

titer is het zoo te

Wdl: Ng., (Kb.).

echter is het zoo te Sk. niet in gebruik.

120. (urn (uui o il N". (M o K. =z oji asm (Kin
[|

N. ojin iaji itn
fi

K.

Dial. Dj: 148 en 546.

121. (Lnntuui

cr> (Tv (jv
(EJl (UU1 (ÏJI (UU1 3= O (UU), On(K¥l 2 Ofl OJL/1 2 0Z1 (KI (1

.

KI 4
tAQ OOfe ittj)!uinxmjj.

122 (mn mom 2 =ajin(Kin, (Kin, (ukkïiij.

De verbinding aan een open eindlettergreep geschiedt zonder <m , bv. Q>«>

O
Twmrnccrm-

¥ UUKrs . uiioi n ini fin \m n i~m t iiKitrn asn /i\ <en m urn imn rn(cm ztuzitm <n ast) na <M~i<unrnacmtxm(n<Lnn w

Daarnaast zijn ook im»m , wm en ,Ww^ in gebruik. Echter niet «sn*^.

Eigenaardig is het plaatsen van MM««ii achter de voornemende wijs.

Weliswaar zegt men in het Soend: wel Siojmtmt^aKfri , maar toch niet g^n

<uit turnamta'h' Ook bij gebruik van mm^ zegt men bv MiMasnrqwxnaiïtunaai 01

verkort antm<Kn<nasnca<irn.* z*ie ook bij Mtmit.

Naast Mi^dn? is ook niom in gebruik voor «1»^.

Wdl. n!9fiunv^ t: .wj —w^ Tg., Pk., Ws., Kb., Pw., (Bg.) Bs., (B.)

Bn. (B.) Mgl."

Voor Tg. is dit minder juist, daar men hier zegt xfn^icim en niet ^^^«h,,.

123. oltukbi

tuin (tn (um (ai = (moi(ki_*oi(ki[|.

VOORB ' irniHT~n rrti \ n r > un O) w tn~n n .10 wi run mrrvvm tzyt xm iruiftun ooM itm«m w

Wdl: Tg.

124. cuwo? = ftncuin

3

(eji ?

-

Wbk: geeft voor Sk. tet onrechte beide naast elkander op.

Wdl: Tj.

125, «ojinamo?
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e^
(ïi(m<ï](EJi? = fM nn (Ki n

.

Q OQ
(infirt2on(ïJi?CLnn = onnarifK).

V OORB : miMMtvitHi ui. iji ii ij'iyi^^iLQ^ajViici ^j w <EncunrniimQjiiipn^in(cmiriamt<n<E/i>(3h'k

Wbk: geeft het op voor B. Volgens een enkele mijner berichtgevers zou

rfiumrfiBi^ ook te Sk. in gebruik zijn idzv. praatziek, dus = »™«>
?

.

Wdl: geeft <q<umr}<zr,t = ^8^ op voor Tg, Ng. (Kb.), G., Kr., B., Tj.

126. (uu (tl (Ki
(|
— fM on , nl. idzv. „goedertieren", „toegeeflijk voor kleine verzuimen"'

VOORB : icnap^rifuri i/n rfm run nsn rn aa run iBithnn ten n.iq,isn lur/tiJri
l
crriV7n!Sii)\

. _ _ Q
127. (KlCUm OfJCEJl (KI

[1
= (Wl(Kj(Klil(K11, (ï| (EJ1 (KI

(J

.

VOORB: riiunniBi m^nxn(unrtunzrnaaiicn'rtivn\ tri ik ao ut:</>t? ttsn n \

Ziie OOk nmnim^

128. an(uin3(B](Ki|| = win.

Wbk: geeft bet op als TD. Mijn berichtgevers kenden het niet.

Wdl: „kw., Tg., Pm., Bd., Tj., Kb., Pw."

129. ajïi(EJi(K¥i[j I = (uw o.

II — ?

VOORB: 1 tun(EAttm^iM:<tJiM<rnv)cu>(mnnajiMir7ni£M\ 11 x/nt&iafna rui(UTtmi(njjnsnn\

Wdl: geeft het op = °
? ^»

?
.

In de tweede beteekenis wordt het als tusscheawerpsel idzv. een uitdaging

gebezigd en staat het blijkbaar in verband met de Sala'sche beteekenis en

zoo wordt het ook in wajangvertoooiogen te Sk. gebezigd.

O - i- -
ojin (EJi 95Yi (ï zie oi] (kJionn.

O/Cl
130. (uïiofMf] r= (Kn(fo(i5in|j = y^ oicuin.

Wdl: geeft op M \m (&>»£/( — TV «fc. Het woord zelf is waarschijnlijk

verkeerd gelezen. De waarde is echter J
¥ baoe en niet T*g djoeng.

131, (uw o -Jl =s oJiniKi.

mnenm is daarnaast in gebruik. Te Sk. is het alleen nog maar als ambtstitel

voor de in dienst v.d. Soesoehoenan staande smeden in gebruik.

Wdl; Tg., Pm.

132. (UIT! (H (Efl ^J) 3 ? = ajin(Efi~Ji?. •(11 CEJ1 ~J\ 3 ?
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VOORB: vrKnnmtHT/i tijnieztumnriivi^jii^tun w

Wdl. Tg.

133. ajm(EJi(-J = (isjonn.

VOOBB: mi rj <im n ui t x/n mtifi aïn t&i
i
^.i\ aJi ;i^ tm nniKnixm axi w tun (ia ri affi w <un itn n

*ff}
in xi 11 *ni t <ru f

lunafyiiHyttci/BH-jiw /iie OOK Dl] *J)®ï en iktjih^j.

De beteekenis is er /comJ wiefó wn terecht. Niet altijd kan er daarom u^
voor in de plaats gesteld worden, zie bv. bij £} en in het eerste voorbeeld.

Sommigen verklaarden het door <mj&, dat echter— althans te Sk. — een an-

dere beteekenis heeft.

134. ojin (tJi -Ji (Km n

o o
ojin oeji —ncKin _jui (eji n(KTii f] = ojkbi-jj?.

Het gerecht bestaat uit garnalen of kleine vischjes, tot platte koekjes

gerold met klapper en zoo in olie gebraden.

135. <um (ai —f) (M

1

i(ïj[k03(ai[| = asinm(is¥i(Ki|.ajiii(&ii-Ji(ï][kJi3(Eflfi = asm an asïi oei il

.

136. a_nn tfl -JKM n

Q ü Q
ftn(E/i~J|(KJi^nn(Efl-Ji(k(i| = azi o(M -*.

. VOORB: Zie bij <rftun<ri(nry.

ZAQ OOk rntimrntKjrpi , /nnmnmiiBtn , KirniBi-jti y <nnni<nttnt en fltoé <rao nrrïd

-

o a a
ojfi (Eii —n zte tui.

137. mmiEJi—fl sva. turn geji -ji , zie a_n.
aa^ aa/ act,

138. üumtEJiJi = anajinantKi

.

Te Sk. is nm&t^i idzv. /ic^< in gebruik, maar dat alleen in betrekking tot

het soortelijk-, niet tot het totaal gewicht. Zoo zegt men het bv. van spons,

puimsteen, enz., maar niet bv. van een vracht.

Wbk: geeft dit niet op.

Wdl: geeft het op == ^euNnfuj.

139. «Jinano = ariajin 2 antEJi

.

J [a\ { (ca



22

Zie ook bij ^oo^,

140. <uw o ?

CQ\

min gi?ajui = (M mi <is ki m win 2 m <ki 3 iui (?), (Sn mui \ mi ë\ (?

)

VOORB: .^.oiïfaJwiSiiwi^Mi^^,^^^ u^n^y n,!,,,,„,^Qr^^^^xmtojf n^rf-ri

141. «jGuinmlcBu I = antei «1(01 asm fi.

II — <o(ra(&j(aj.

Wbk: geeft t^^q^ niet op. De beteekenis is in de puntjes, keurig

gekleed. Ook de vorm *^<^isd wordt niet opgegeven, wel «<sn, dat echter

volgens mijn berichtgevers op zichzelf niet in gebruik is.

VVDL: „lg. ^iKTj?^,ij)(m^(trj^»o\ Pm. rcwrrpw Pk. ^ ,ra tun tui ~i aan " (leeS jQ™*™

«^•20 w.). Mij werd als beteekenis ook nog opgegeven ^,9,^, blijkbaar be-

doeld in de door Wbk. niet opgegeven, speciale beteekenis van veel bij-

in komsten hebben, z. a. bv. een kokkin. Elders werd als beteekenis opgegeven

ft/ngjn^^
,
dat echter een geheel andere beteekenis heeft.

142. <um(j£JÏ = <EJ)((BJ.

CO VJ

NI. als bijstelling bij Qü , zie «,«.

143. (uw (Bi non
CO n

(ï)0Lim2oaan_nn(öi(ifui(i = Min rei arui an (eji .(CQ CO J| CO (CO

Mogelijk wordt hiermede hetzelfde bedoeld als het Sala'sch gebruik. Het
beteekent daar hef telkens op hetzelfde (vergrijp of verzuim) terugkomen.

^gjrrw^g) daarentegen wordt er steeds in gunstigen zin gebezigd.

Wbk: geeft rfiati^rvi^n^n^ op idzv. verwijlen. Dit is echter niet geheel

en al juist, zie boven.

<un fytrviji ze^ £eeft üet idzv. «w^ als malaysme op. Ook als zoodanig

is het echter volgens mijn berichtgevers te Sk. niet in gebruik.

144. cumeiaruiij = ajin

m

eji imn 11

.

Idzv. het Soend. mm , dus van zaken, die nog verkregen moeten worden, bv.
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rj<Fji>rjMmv<U)iijfi<rL>>iv>7]iH7}tritHii: tLto wij_iim !U)Mtisnta>\\ maar tun m (Kn<vjn cm Si ttn /vnnn7it^3jntmt

Wdl: geeft het ook op — «jnyu-

Ten aanzien van het, daar opgemerkte over het Sala'sch gebruik van

Qiïttp, = voor zich op iets beslag leggen zij nog opgemerkt, dat het woord

alleen bij kinderen in gebruik is.

145. ojh(K](Ói
(CC|

(cinnfëi = ?
[CO

De beteekenis is: den heelen dag maar door eten. Te Sk. wist men mij

daarvoor geen Sala'sch woord te noemen. In vele gevallen zal men het

kunnen weergeven door ^1^00?.

Zie OOk cmQSxrviji.

„ in o c Q a cv
146. tuin o = (M :m ? , (ui (Ki ?

.

CO ) )

o «. o o.
(Uin(£Jl(Kïl(Kl(in(Kl — 0J1TI O (KU1 (KI <K] (KI •

a\
|

co (

WBK : Sn fii mt) (Hl rj a/i nm (iJi (itryin ipim wik/i tun t>Ji&)ino>\\ ZtlQ OOk DIJ cMaot'

Men gebruikt het echter ook in tijdsbepalingen, bv. ^g^^^na^f^
o • nf o O . -O .. (?)
viiKi)/) = ttJxtn'n-nxn v»i vkkii ^^iK»)^77M^M7i^r^rao)7irw.vn ««/Ertj^CTwriitu»»

nnrmniHiiiHijif waarin (i^i(êiiH7jffn«iKi*m(Ki = tHnthntnri(et(Hi. Zóó wordt het te Sk.

niet gebezigd.

Wbk: geeft Q^mim^m niet op. De beteekenis is aan gene zijde van,

ook in figuurlijken zin, bv. van verre bloedverwanten.

WDL: geelt Op ruri&iMritHimtin = iHntxuKntZ'iiM*

147. ojinarioa = (inn ono 3 (kui
o

.

(ca (ca cJ[

Te Tg. zeil' zegt men meer ^7^^, terwijl men ènnj^i meer gebruikt

in het Z.

Voorb: zie bij ^S.

Wdl: Tg., Pm.

148. (uiniéi, a.jin(öi(a(Ki[] = (Uin(EJi(Km[|, (M (ie; (Km n

.

VOORB : ni'jn^aji^Mriiiyiieiriihrniritmz^nriim: 'namixmpi'nxniHn lwhji v.nq\\ cuniii ririrnri'rniyi

Mitna\ <LnijèixnrnMtw^mtü)ttcn<nj}qxn<na*: iHi \\

Wdl: Tg.
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ZilC OOk irn art Min 611 1 > i ,.

149. ouiikö) = (umanoannti.

VfiflRP • '<* O /i/' > - .O
Y UUrtK . ,.n ,j utiun : I i i

'ij 1.1 i il : i i n : i I t i I I i n > 1. 1 i J) : i l/l j I I i i 1 il 1

Wdl: geeft Kl ,,„,, = . , (,m. </ >>> op voor B. De beteekenis lM^ zou ook

in het mij opgegeven voorbeeld passen.

150. m(uw(èi

on aai Eu an tui o
= (Kin (Hi

.

( J| ao.^3

Het als K., naar het schijnt alleen bij de meer ontwikkelden in gebruik.

Zie OOk TaALSOORTEN XII bij nvniën.

151. (Kia_nn2(if](öi2 = «sin osin .

Dial. Dj: 165.

Ziie OOk yuun ihw i OJia •

152. ojinonn?

(in onn i urn om ? = te (Kin.

Bv. v. iemand, die nooit genoeg heeft en alles wil hebben, wat hij ziet,

bv. mooie kleeren, terwijl hij zijn kast vol heeft, een mooi paard, terwijl. hij

al een mooi paard heeft.

Zie ook
^r

153. (innann
in

\ff\f\T>Vi »
'° • ° 1.3.

V UUKB . nam aoo) ^tmrn ooi > nam ?«j mntcnniKn ?• tcnm/i omi htï m rrri ij in mwi mmmmwi w

Ook van iemand, die den geheelen dag gewerkt, maar geen betaling ge-

kregen heeft en dus met leege handen thuiskomt, in welk geval men te Sk.

het woord Qm zou bezigen. Wbk. geeft die beteekenis van Q™ niet op.

Wdl: geeft het op p»u(m. De beteekenis van dit laatste woord, dat niet

in Wbk. voorkomt, is echter een geheel andere, n'. belu<l maken.

154. min ann «on (|
= ?

VOORB: n i/h ? irw ^ i£a asn <&i njiiruiunnmin/itjun : oi«itii|.iii/inuij i ;/ . / > / n un n i ï.i iiwïito

o

Een geheel hiermede overeenkomenden Sala'schen term heb ik niet kunnen

vinden. Voor onvermengd van eten en drinken zegt men er ^,^«1. In

het laatste geval zou men zeggen ^ci?*^ of *n®»^is>^.
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urn finn zie onn m ooi .

155. ajin 01 (Ki (i = on (i£ 2 01 (Ki ij .

Het door Wbk. daarnaast opgegeven «yj?,,^ is volgens mijn berichtgevers

te Sk. niet in gebruik.

156. ojinoi
UOJJ

(in arm == on arn 3 an ui 3 ?

.

2* .1 I
.

-ï

Zie OOk unnaoiz , nnoitvi j (w> iii'
; iwritèli , m ij ói « j 'l'^^lM' ' «ï»mi*ï»m»{ Cn jtri.i/n'

157. urn iï] 01 2

(uin m on 2 ojifi (in 01 2 = (Kin arm azi asm (hi ,1

.

( I
^4

V OORB '. tun ri (dh t tun ii<cn tcunaxtuui(iMMJl\ i^i-iio~i(Ujruii'rn(i:irriiLVfyi i 1 ritVï m\\

Wdl: geeft het in deze beteekenis op voor Tj. en in die vaD ,|,>.,p,im!«y

voor Tg. Ook mij werd dit laatste opgegeven. Het past echter met in de

bovengenoemde voorbeelden.

Ziie OOk ,iiTi iinrinaJi en (isruruinto.

15,8. ojinori

q a q o. O-Q. (X
(in ajri (uw 0£i =r (in (i£i (£i •

Wbk: geeft in dezen zin op «Q^ïhQi^ï, welke vorm volgens mijn berichtgevers

echter niet in gebruik is.

ten ü- ^> -

159 mm = eiazum.

Dial. Dj: 180.

vdBr: 20—8.

160. (Lnn azi

Q Q C>
(a(ï](in2(Ki = {Oïiann?(kiiaan

.

Zie OOk arn iui mui en «5)i (c«

.

161. (ïjumia? = ajm (in?, onnn?.

VOORB .' tun nntui <uz tKti (Cl tri tw rei <m iHÏ ik/1 iirn (ui ttfi)ji<n ijii ki?\\ lv trncun rui kjiini twh sunwf nmnojix/n

tKinrioj)<ri<HTn(un(ci%\ m icn ten iui ri ilvi <H3 o^n <un tiji (in \\

Wbk: geeft in deze beteekenis nog op o^Qki^ en ^(w,,*^ Volgens mijn

berichtgevers echter is het tweede op zichzelf niet- en het eerste alleen in

tëmb. in gebruik.
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WDL: Tg.

Q Q
162. (umü(M

n
Q ü o. oo g a

(Kin on (u in n-n (kji = (Kin 01 o asm twi

.

163. <Lrm(K](Kin2^ I = ? , een tusschenwerpsel = „op zij
1 "

Daarnaast is ook „SI^m^-m iQ gebruik.

(Kio-nna?

Il féianoam = (in (Km, nl. idzv. „zich verbeelden".

VOORB: 1 ajnorï(KTm%\ run <if<r a!b m ten t rn ttm \ xm wn tun mi oji ihj n\

In denzelfden zin zegt men teSk. Qtnuni.

Tl G) o CY o O Q
-ii rn/vurnarmnru) i xn on <nn tq tuim xm (trn rn xm ?T><nTj<w>itaJd\

, fl . CL /
164. oumtKui ~ d[i(k(iaa/i(KiJi[].

Wdl: Br.

165. ojin mui «sin f]

ü o . Q
tei (Km asm arui ?

— eji om o «rui ?

.

VOORB: rjfcmivinrjirrn i xrn mi hti xpiiwi ^ \\

Wbk: geeft als T.P. voor WJ. idzv. vertrekken en vertrek op m,*™*^,

Dit is echter zoo ook te Sk. in gebruik, zij bet dan ook slechts bij uit-

zondering.

Ziie OOK n/iru luirm-

166. «urn «m (M i]

.

Wordt te Tg. niet gebruikt. Men zegt er uitsluitend &,& , bv. mSiojimSï.

q. o, o
167. (uüiiKii = (Kin oi ojli iki n , nl. idzv. „boodschapper.

00, n
Verklaard door .ii7?^axiojj77M7i»oj(Hi_^,i^MM^'TM^M(>oM»jjyi.

Wdl: geeft het voor Tg. op = ,^77^^™.^?^?$^, dus = opstoken en

noemt als voorbeeld: ^^^(^aM^«lnlw^(JQ®JM^lw^^^^Ka^<Sao
1

rwTM(ls>)^^ Mijn be-

richtgevers kenden het zoo niet.

168. (uw (Hl? = ui (knofui , nl. idzv. „klagen".

Wdl: geelt voor Tgl. (Tg?) opwi^ = a^m. Volgens mijn berichtge-

vers echter zegt men <n^.

Vergelijk ook Dial. Dj. 189,
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Qv /
169. innin = cinnó.

on, y
VOORB : run nyi na tri ikïi > n m >i i <uy asn *r? <èi ttn n/n isa ^\ tatun ma fa/n <n vu ^iktim taJliO ? ft

170. (umnno = osmin, osin «sin wn
jj

.

VOORB : iuttijtriititi>~jii<uv'nri
i
Jiz7f!hn ~m t<rui^ nn.n i*j> inniim (M tun <n 0£t w

171. moJiiirew

CV CV
inreinarjoLreirem = (ïjtatfcfl

maiinann, mcMonn = o(ki, m(II "^
I

Dial, Dj: 190 en 191.

vdBr: 41—8, 42—5 v.o. enz.

(Ki(KJiann(Ki(irj(Ki = tuin tui ce/i «]m

.

De vormen ^^«m, ^xmmt^tn en ^rw^ao zijn ook te Sk. in dezelfde

beteekenis in gebruik.

o/ t /
172. ojiriann = (Onrein.

Voor het werkwoord wordt naast <&*« ook «n^mfe gebezigd.

173. cuin rein

(ïjamnnanouinreDi rr mano-JimajïKöi-Ji,

ü t Q
mi mouw rein, mckJiann = oiki, MfKiJnrM

(ui(cireinTi(Kii| = tuin anji in rein

.

V OORB : <ut tÊicfnnri fjotntun tn.it tuvnuituiiJi\ ajt tui vuiccnMxm tui ruin \

/
1174. (ïjihfuaqreYn

/ o
an ta 2 an rein 2 = an arui (Kin n -

Wdl: A.(P.), Bdj., Tj., B., Kr., Gb., (Kr.), Tg. Bij r :-,,
v
^, zelf vindt

men het nog opgegeven voor Pm.

175. cuin anrj (Kin (1
= cuin rem oui n

;
non rein (Kin n

.

Q o a o
TjvizrtmtnwntHltKninifMriptipiMVji i/n <ni <n urn oti ie/» «

ai n = tuin rein cui n , (irui rem (Kin n

.

VOORB '. rn tvi t tim tn t&i ri tta Mini /m tin ten <H~n i> x/n ern rn iht} ern tdiritimtKii i u i i ut >,>

Zie ook (un^-

176. dnniK]rem2an/i|| = ?

De beteekenis is veel gekregen, bv. visch, rotting, hout, alleen v. inzame-

lingsprodukten. Een hiermede overeenkomende^ Salaschen term wist men

mij niet op te geven. Waar het verkregene gedragen wordt, gebruikt men

figuurlijk tun^tn^tvfiduf
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VOORB: Ma.jianrjM .iitrv>:> iii ii :ii ii i iivvrimirhiiLlM,! ujnrni t t \
itJlit.it ii, g ij ii n > m , y i n : i i ii i ii i n ij ui i iii t-tartji ut t;i i/ i i i i > rrt -nrtvnrt urn -rin 1.111

Ziie OOK rtiLmriKttitirtn.

177. aJui om aan ij = (M 01 m
[)

.

V OORB : oji arrtt trut ent rt tvt <rtm ajn annyxHt ajt iBixpriwiz/tmtt tun u tj nrt oji z i.rt ttsn itn n itn w

Wbk; geeft het ook voor Sk. op. Volgens mijn berichtgevers echter is

het daar niet in gebruik.

Wdl: Kr. (Bg).

178. anajiiannnnaruin = ttjo.

VOORB: aJHiJitiot iyi
rrt urn im xnrn sjt asn vtiutiun ttpm xm 'iitiJi itnrt <nicn itsrtji Micnurn rflfA

t

r)VJ} Wisn rtart

<n rut Ju irt art ruin \

Te Sk. is in gebruik de vorm ^cci^art^ruiJninanrui^ = hel bovenlijf bewegen

zonder op (e kunnen slaan, bv. van iemaud, wiens beenen overreden zijn ot

van een gekwetsten vechthaan. Wbk, geeft dit niet op.

179. cuinonn = qjhi m ui o , ojukkkkki-

(un^iu/f en fun^oji zijn daarnaast ook in gebruik.

Wdl: Tg.

180. «|(Ki£

Q
at|(Ki?(uifi(Ki[| = oo(En ontKi ?a_nn

.

Q
on (Ki ? QJin (Ki 11 = mo nn (Ki ? tuin .

VOORB : iL.w nrt miunixitiifianL winst: mn iwtrtxnrt initriqmn <hnji\ rtiühartrtiKi'tjetsnirinoJiiuiitJiori-iA-SHt/1

rt tui %tun oria xm»M!trn<rpn(Hriz<dttKijt\

Zie ook bij ^«k»^.

181. (Ki (mi) (Ki ij K. v. «sm min (Ki 1

.

VOORB : asrt (tJvt aJt mi { urn irvt itJt ten ~4<ni ~J> <w> <»> Jnruicnji _s«.<m

Wbk: Tg.

Wdl: Tg.

182. m(Ki(Km

1

/ /
aqcKi (Kin ancKi (Kin = (Ui(KiO(Ki.

VOORB : noi2.wi^M <n3t<nttjVi(t3i(Ki)<nftn<irn'rj<triMr)\\ nsn ttrri iun nsnm art itn itvt »o<^ itrt 77
tm wn tn ttf) ikti

(= van alle markten thuis).
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Wbk : geeft het op als Kw. Ook als TD schijnt het te Sk. in gebruik te zijn.

Wdl: geeft het op = „im^n^miHyi. Aan mijn berichtgevers was deze be-

teekenis niet bekend.

183. (Ki (Kinoruirj = 01 m (Ki 2 non i , ojw (ki onn arm i

.

Zie OOk rnm (nun<ruifij vntcnq, imrium Cïl hukhji^.

Dial. Dj: 206.

184. m (KI (ISW f| = CTOJll], (LI (KW 11.

VOORB : (Kniieij nmm hv ryn > iki om niHiasnji^

O Q
" (H

cJl

rinsn zniKnttvrirjifOi^rvi lEji^jjritBi iriiiJiiruin \ ij ui naonim nisn >èri /&i(Hiji\

Wdl: geeft het op, echter zonder vermelding van plaats en als afleiding v.

rtasTfnnsn^. Vergelijk ook Dial. Dj. 209.

m rn on.Ji (in (KW (Kwn zie (in (wi on (KW (KW 11.

( (<> J| K(<> 4
(Kim (lOJI (ïl (KI r= (UW (EJ1 (KI

.

( (
COö>

Als gelijkwaardige termen werden opgegeven mi^u? en ^^^
? , beide

mij onbekende woorden.

VOORB : run tui 'Kii tui Mi ~m /Knii <vi iritininfintnA^iiuji tan ri>iritHi\\ cto tri ^n kiomibi %<n<un Snmn/i

miHi(£iQtHyi\ Hier heeft het dus de beteekenis van veel.

In dezelfde beteekenissen werd ook opgegeven ^-rw^-KT^.

185. mtKimasw? — oim(kw[J

VOORB : (unmasn i ri iktj turn <n tien trui tai ~jiii <&i i <n<ij> rnji n \ Ti uimaomui ma n 1 nr

187. (K1(U1_*

Q Q
(Kl(Ul-*(Kl(Ul-i»v

VnniJD . a» o . o a O a. a a a a a- .
V UUbb. run ajin^i (HTiioïitiritimrrifixi zn/iaji ^#.ihi ha _s*\\ 11 1 11 i./i*j»«CMitrC h 1

TfjOJiTnoJi, m (wi mo m (ui mo

.

a a O a. a _
iiK> imam maxi ztruaji-ï/KHitiJi -zAw vi 1.11 <nn (MiaK rjiiitz hi >i 1 1 11 n htimiiui ^khi mi ^i\\

Wdl: geeft het voor Tg. alleen op = -naji-riui.

188. (K1(U1~A = (KKU-A.

189. (Kia^fMfj = anna^i, met een bijbeteekenis van „afkeer hebben van\

Wdl: Tg.

Zie ook ,011(10), <k*J en .M/cunaj».

190. (KI (HUI » = (KI (UU1 (KW Ij •

Wbk: geeft beide naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers echter

is te Sk. alleen Ëhmw/i gebruikelijk.
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vdBr: 20—8.

191. fKICEJ] = (in((CT12(ÏJ(KTn2?(Lnn(K1[]-

V UUK1J . tiicunxm ca tm aa trn < i .
j
n i i_j :

/
• I Ui mntEMthi j n 1 1 / ; j kj t-Jiiuniut aji/i

Wdl: geeft het ten onrechte op als afleiding van ,,„,,.

o
(un urn an «g.f&i (E/7 ^4 ,uj m k) <xi -^ «i (Êfl ">! o-) ' 1 1 '

192. (wiel K. v. aqoLJin

Voorb :

Wbk: geeft het op als tëmb.

vdBr: 42-3 v.o.

193. an (Ki ann (Ki
[]
= ajino-Ji?.

Daarnaast zijn ook *jn<&
?
N,, isnioiiÊfy K. in gebruik.

Zie ook (JU <-J o o Qri o
rnasnum ^t^ . ri nsn om mji > (najicrmHtfi , ri <m itrn _»« q , n(&)tK)? cü nt) muii.

194. mi I = BiTi, ei om

II
O.

(UDl (KI (Uin .

Dial. Dj: 214.

195. (Ki = maAJi(Ki[j

VOORB '. aaamaTLfoi/) fl»(H!fcii)«]ii!Kii[*im/E/ifl onKWitvirithn/jt &: rjlasr)irjitn \\

Wdl: Tg.

196. «^onmin = mo «rui , nn asm arui

.

V OORB t tuiiMVi'-nisAasn !unui,n;v7ta-j) rin/n en tni iw) aj> z,) xn >rn ib)/j\

Wdl: Tg.

197. an(W)2(ïi(Ki3

1 ^ \

Het beteekent prorfsneden nemen. Daar dit te Sk. een onbekende zaak is,

bestaat er ook geen overeenkomstig woord voor.

Voorb: zie bij ^Qmjj.

198. CKJI «] (KI (KJ|
||

r=(W|(KJ(Kl(kH[J.

Wdl: geeft voor Tg. op «^m^ — ^m^ , dus als N? Blijkens de toe-

lichting is dat waarschijnlijk een vergissing.

Zie ook QijMMfl.
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199. ooi tffi (Ki fKü fi = ooi on (ki 30111.

V/-ir\i>T> • o - o/ - O o o . oVUUKrJ . asn <via turi trrn rt tvvi uim iri tam <n itoitmn hom trui qtisri ttuiwmm w

Zie OOK iKniniuiiKfiji'

200. 001 (Kj (KI (UI I] = (ïjM(ïj(Kl(KTJl|, (UW M (KI (Kïl
[j

.

VOORBt mazn?iKi)?tjinj)tiw^tnim{&iM^KiimM(UM tuin-injitóiw

Ziie OOK tntuvrritto tuin öli tnttJiriM tuin*

Wdl: Tg.

O1-

201. (ïj 30) dj (KI (UI] ZVa. 301 (ï) (KI (U)
[|

.

202. 301 IK] (KI 2 (Kïl f]

(Kin (kn m (Ki 2 (Kin il = tmn mooi manna «ruin.

Daarnaast is ook iü^M^(mi«M| in gebruik.

Wbk: geeft den vorm «Qj,™,^ in dezelfde beteekenis op. Te Sk. is hij

echter alleen in figuurlijken ztn in gebruik.

Wdl: Tg.

203. (KI 301 2 (KI (KI 2 (Kïl 1

o
(Kin «1301 2 I) (KU (Kin (Kil = (KI (Kin 2 (KI (1Z1 (Kil.

V00RB: turi tri turnt trui cm ten -mtiainrï cm.tvi : turi tnajiz tri Mtti<na<i apnn tun ri-cm ? \\

Wdl: geeft in overeenkomstige beteekenissen voor Tg. op de vormen

trjtcrmtrjkmtKriji en jS^wi?,^?»^. Mijn berichtgevers kenden die woorden niet.

Zie ook truy.

204. 00] (KI OfUl 1

(Km»oi(Kiafui(Ki[j = on (Kin 2 (Kim (Ki |i.

Ziie OOK (ntKnztntfii naijl»

205. 301 301 (Km ij = (t£ os arui ij

.

» UUitis . 90) w> jJTi (WTyi ito) tzinwriteji'ri ritxmtvitHi ^ixjitun tui ten rui ^\\

Wbk: geeft het op in de Sala'sche beteekenis van proefneming. In het

bovenstaande voorbeeld had het echter de beteekenis van aanpassen en zoo

gebruikt men het te Sk. niet.

Wdl; Tg.
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206. m ld (in w) (Kin ij = «ïniKiasnanininjifj.

Het is de naam v.d. jonge nangkavrucht, op dien ouderdom, dat ze

voor sajoer gebruikt kan worden, ouder dus dan de «m??, . Dit laatste

woord is zoowel te Sk. als Tg. in gebruik. Het door Wbk. ook opgegeven

T^^wxKJjyf is echter te Sk. niet in gebruik.

Wdl: „.^o^iw.,!.- mcmr?\\ Pm., (Tg.) Bs., (Pk.)." Zie echter boven.

207. wKwiomi•y

v
(HiQoiann[j = (kiiwi

Gewoonlijk verdubbeld.

Wbk: vermeldt het als door Rh. in deze beteekenis opgegeven.

208. joiin

aoi(ïjTn(Ki[j = iw)(kit;i(ki(ki(].

Voorb: ^ie bij <&,£%.

Wbk: geeft als beteekenis van ,^^ ook op: „opschrift op een opgeplakt

of aangehangen briefje." De vorm ^iTi-n^aa™ wordt niet opgegeven. De

beteekenis is ontvanqbeivijs door middel van afteekening, bv. op een be-

lastingbillet.

Wdl: geeft in deze beteekenis voor Br. op „°, .?,.

209. (s\ I = am m (ki «sin(KI (KI Ol
|J

.

II (kinn (kiii i

.

lj\Q bij mtuzzintcmamji en Zie OOK ^im.

210. (in (M(Kj(oasin[j = (kil (UI 9Z\ (KI

BR,
-ni, (Kin(ki.

^ie OOk nj) hji ast) xn cnyi ^ cuniKi tuyt , (cnitnirvin en ik n »» ~j ?

.

Daarnaast is ook Mpw| in gebruik.

Wdl: Pm.

211. (KT)(Ln(Kin| = ai (ui arn ij

.

VOOBB : tun iKrtnri on oj\<(Ui ikvji mo xni qji intuin tut w

Wdl: Tg.

Vergelijk Taalsoorten X bij ^^^ en zie ook ^mü^uzwii beneden.

Te Sk is a^^ocnji ook nog in gebruik iu m^(myn<^} Kas. voor m&am/i
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212. on (301 2 m (Km 2 fKin ri

(ïnfoin 2 mtKïi 2 (Kin ri , mum 2 maai 2 (Kin 1 — (kJifiaj(Ki(mn2(Kinii, anl(Ki2fii(KTii2 (Kmi — (kouöKHi, oiïii

i^> b 4 r to 4 ca j
VOORB : 11 i ii/hji .;

htmn-ii mi in m K) in i/^nn? i> himhmq\ tun i;T i]i uil rif tan.yiini tui (GJ <*Qpi '/ I I

o
•>) ItJ) 2 UX? MUI \\

Vergelijk Wdl. bij ^^snz^w»?»™^.

213. m(o(i5inij

(K1(KU1«(](m (ISTlfl r= (lil (K1J1 (111 001.

VOORB * t/n tmij i-n ttüh cm vixn ik cnthm/niitJi iga ii<nim\ (knicnicnjiiun nvünccni iji.i ^ \\

Wbk: geeft in deze beteekenis op de vormen S^kk»»^ en £)«Ma^. Vol-

gens mijn berichtgevers moet dat zijn £W«n^ en fcWij».

214.. (goioiKinfj = m(o 2 on 01 2.

Wdl: Pk.

215. ffl((W12M0 2(K¥][] = ?

iruvjntii.iji iti.nji Wei'Cl Verklaard ClOOr èijnnrin 1 1 1 hi iniJiitmijiuiÉri'n!io^j)i,vuMJI\

In vele, doch niet in alle gevallen zal men daarvoor te Sk. kunnen zeggen

crnt&iM-ii. Volgens een enkele zou het Sala'sche woord zijn n^tmtnasn^t

tntvn isnjl •

f] ((O(00}2(inO2(Kïl(Kl[| = flSïl OH Jl (K¥l (KI
[]

.

Zoo noemt men ook de aftappingen uit een leiding. Wbk. geeft deze be-

teekenis van osyin.i^Timn niet op.

216. (Ki(omo (ici
ij

= m(oj)(i(]0(isiJij|.

Wbk: geeft beide naast elkander op. Te Sk. zegt men volgens mijn

berichtgevers echter uitsluitend ^iu^, te Tg. uitsluitend n^mxaia^.

Zie ook Tjfini/i.

217. (ooj(K](iJUi2(kJi[| =r 01 (ki), nl. idzv. „taal".

Voorb: zie bij mnnmmnaa.

In N. zegt men nmm^t.

218. mioimTn(EJi[|, mToiminfEJiiKin = wi ufui 11 eji w ij .

Dialekt v. Tëgal. 3
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VOORB : un i' < n h-Tivjinrn q\ <ki i i n n. i i - i <zi i>n? « iianmni/ininv <i/n f ir) in wijt) tjti i i;i i,

219.

1 1 )/ El mrtinri'

Wbk: geeft in deze beteekenis op wxtm^^m^. Mijn berichtgevers ken-

den dien vorm niet.

Wdl: geeft het voor Tg. op s^,^,, en als voorb. wi<K«»i»aiï<m^^j««Boi

mx/wntumnn) ;
1 :: >/->'>>'< » t'2>

: r»wiiiwiriTiM /..' ,1 Mijn berichtgevers kenden het

woord vnQiruQrfQTjiifn niet. Bovendien bezigt men te Tg. uitsluitend den

VOrm met tuntQtmjj.

1 . <^>a
hoi (in (Ei ooi 11 2?e (kil a^i arui

(|

.

220. MTnanrifi = in (ann 20.0 (1^2 om kii.

221. iioiih = '?

De beteekenis is niet genoeg hebben, mei iets niet tevreden zijn.

Een er mede overeenkomenden Sala'schen term wist men mij niet op te

geven. Men omschreef het begrip door -hmm^ en mi^nivn^um^.

VOORB: iun 101 tei <m ri tui -jii nomite.1 tuin iLCi'fi.vvtuicrniviaJ) jnoij'thts tui wmti \\ mi nu n ui ii3>?

. a o a~ * O Cl
)i i.\ ? vi >-'i i/Mi

{
1 11 h] L11 V3 nJl.opl frn \ oJf.^1 isn .;-

1 mi tun tuiwim ui ajicmjjs

Wdl: geeft het op = ê^<n
? , <Q<&.

222. noKKin = (inuinr) 3 am an ann _^.an tti (La 11

.

Wbk: geeft dit laatste niet op. Het is de benaming van een kleine

vrachtkar, door drie menschen getrokken en geduwd.

Wdl: geeft het voor Ngt. (M.) op = ^myaman^.

223. 119O12(lf]
/

(H10 2(EJl11901 2(lf]
v
!KlD 2 (Ellj

moil 2 «n I (Kin 2 (Ei (i r= onUn 2 (ïntKui 2 omm (KIT) 2 (El (1

TJ-
l
— M l

-
1

. O . o
yKi) itai in nam trjisn mi i.ii < i tn tsntm mui \ ti in tziiaJin &)~A n un ?ti yrn n mi > kij> <>mVoorb •

Ook van een steil afbellend dak.

Wdl: geeft het op = ,, ™>>>i;»?{.

kenis niet.

224. 901 (K¥| 0OJ1

1

901 (KUl (UlJl (ïl U) = Oll KT) 0TL1 .J) 111 (11 LI UU KI
ann

( (

vdBr: 34—17.

n berichtgevers kenden die betee-
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225. flf] CK31 2 (K¥| (KT1 (1 , W 301 2 (KW (KW (KI [I = ï] (KW 2 O (KW II •

Wbk: geeft op gezag van ZG. ^«u"^ op = „de met de miajina^ voor het

zaad gemaalde gaten'
1

en >/ n ^, >'>,:) '2'! := »^e losgemaakte grond, om de potelin-

gen of stekken in te steken". Volgens rnijn berichtgevers zijn beide woor-

den te Sk. niet in gebruik. Te Tg. zijn beide in gebruik in de beteekenis,

boven opgegeven voor n.ui it.it. ni)/j , bv. i i ».<> >rmim 1 1 Si i i jn m ni ji 2 i.im.h i.>>t i/>.

Wdl: geeft op ^wijotw»^ r= <:,,». Dit is echter minder juist, zie boven.

226. 30) (KW (UI
[J

= 301 (KW 0J1
[J

.

Wdl: geett het voor Tg. op = m™«|. Het is echter bepaaldelijk als

K. — én wel naast iQ^ma — in gebruik.

227. 301 m dei 2 (kJiij

(UI 301 (KI «XI 2 301 _sKKl
[1
K. V. (o (l£ 0^ (UU1 :K] (1

.

228. 301301(1

(Cl 301 301 _& I = (O O „Jl (in , (U) (1(1301 (KW ~W (KI iKW .

TT Q Q
II (uw o 1 01 ikw (ki , (EJKinaruucuw.ai il (oi (kw (Ki , (EJi (inonji ? o

Vr>r»DT} -T ° ° S„> a ")a a > O o
V UUKis . 1 IK! Xjft nt;<in itJia^t -inajnnti gJllttfi urtirvt ru t i i i w ii i.tt > < i i.i i i i i i i t n jn > > i i 1 1 n i i i n

K» (Ut IKW 1 I Hl L?) 71 /Kt ? 11 EJ K \ hit Uil TL? ^lO (TT) (UI \\

Ml mi n l

J,
i Tm n w Kil n Ml ; ;K1m n «ri ? 1:1^ 11 LI ' £1 LH i . t.i . i ijl 1. 1 _sj : lii 1.11 Lil hl

3. Q o
l n iivno ^ \ urn » rurt 10 mi ixi i .) w

Wdl: geeft op M ,,^ — y,^ en £),&.

Te Sk. schijnt de vorm Smim^ ook in gebruik te zijn, zij het dan ook in

een andere beteekeuiH, t. w. een vasten prijs opgeven, waarvoor men een in

kommissie gegeven voor werp wil verkocht hebben.

Het woord wordt echter alleen gebruikt door den kommissionnair : ,_, „ , , ,

(L)mm--iili mui i. Deze zelt echter antwoordt: h-n rux^M > i mï"mw;.

229. 301301,J1 = OWföl, ïl J01 (UI (KJI n

.

^ HU,
(

ao,J|

VOORB : un tl Lil lij Wnanu j i.n ri<ri injnttai ti i.i ii i. litrn i.r >> i.ii

Zie ook <x%^!Lfn.

Wdt.: Tg.

230. (ïnwiflno = aoimo.
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Dial. Dj: 236.

231. (K1(W12(U1

(Cl
(ÏJQ01

2 o (K]anri2finTi2?.

VnnPR • Q / a a O a CY . o O .f) Ov uukü . rn(urifrnttJit(Ut<trirn<i^i2!vi: aji (ei ny tm i tv> tpu <m^^ tie: iimm ttm ibi^ x/n Ti (rn t ïo \ iui urn 5ri ri tp

o O O /^ 0.0
o 1 ihji mi aji -Ji ri (iji ?, ri nri ; mum ttniun inrt it,n arn \\ nmmnin ' 1 1 t.-n !•<; (t.imitj>2(iji\ \m<Ki-MMn^a<naa*nv:ii7Ji

on^T) 07) (KM (HTfl

\

Wdl: geeft het op = oMo-n , dus = wartaal spreken.

Volgens mijn berichtgevers beteekent het echter speciaal liegen.

Ziie OOK ooi &ü en n/nom.

232. muukkwij = ((O o (Kin ij •

Verklaard door ^,m„%S O O o o
op tin 111102 (En im _y» cm«m^

Wbk: vermeldt het als in Waj. I, 337 — 11 v.o. voorkomende idzv. lang-

werpig niet volkomen vierkant, van een vervaarlijken mond. Deze beteekenis

was aan mijn berichtgevers onbekend.

Mogelijk is de vorm «,,0,™,^^ afgeleid van dit ^o»^. Zie ook nam

<ntwi(EJiji en ajitin tinyi.

233. MO(K¥l|

OU]O (KTIj)O (KYI
jj

VOORB mn urn. .?) «Ti t ri t&i i ikt) tui QJi.tvi thm (V) thrri /> tun wz nti (Ei trui tntEitn !EA trui 'T! (El VU1 11 (Cl l rn (Zl 2 \\

oimn in o o (kJi f]

.

o
1 1X711 11 tUI l INT) (LC1 OJIIV) (Ip3 (VI (nnji

(WlOfKÏKKÜKKld =(K5)00(Kin(Klf].

VOORB: oii.i) itirti ~rti (ik tiJ) rui (Hrjiiai (Kin tun (&i tui mi w

Wbk: geeft den vorm (ooo^»^ niet op. De beteekenis is luidruchtig.

Wdl: geett het op in de beteekenis van oi^j^^^^?»™^.

In denzelfden zin bezigt men ook <7^^<w»^-

234. tioi (in aan 2 (Ki ij = aziaoi.

a CJv
cuifioianaan2 (Kin = as o ij arm .

Wdl: geeft alleen den laatsten vorm op als afleiding van £,,j,u>.

235. noi(Ki(kJi[) = on on 2 on non 2w
^G}

jiij = nn nnn 2 nn onji 2 cm f|

.

Voorb o
>,>/ n ( 1 11 vi mim;ijmi|)ii/uiiu; y mg Win i.n iiini.i^ij

Wdl: Tg.
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Zie ook tivii^ en *Sg^.

236. ooi tui = ?

VerKlaard door: «^jriiifflMisniOTiiMOTnjMiMnMKiwMnT)^ Met ihmKtiuin zou er

dit verschil bestaan, dat £1^ maar een oogenblik duurt. In vele gevallen

zou men het kunnen vervangen door het Sala'sche MnQ/cmasna-

237. (WiTfi = (Kin (in 0£ (KI
ft

.

«^ ( cJ[

Wbk: geeft deze beteekenis van ^^^ niet op. Het is de benaming

van de— kleinere— zijvakken van een rdi&><>j>^nHyi dak.

Zie ook (rtjogg.

238. (wi aan (Kin
f]

N. ojifi arm asm 1 K. = (kji arm

VOORB! trri tEi ojiitli mi
/]

\ <>ji un trui nsnjt \

Voor 1^ duit en 31 duit bestaan afzonderlijke termen, zie mna-n^ eu M^,

Vergelijk ook $,«£.

239. m «ion (Kin (Kin;K I o 4
on (ki (irj(K¥j (kti n , tui oslii «il >n «n (Kin (Km o = (ui asm asm on on ji on «ï (Kin ft.K ( o 4 K l <> 4 II 4

Q„ Q.

241. ooi aiu] asw (i

Zie ook ö-nirwOTdïi en namma^nv^ en vergelijk Wbk. bij w^m^raj.

240. aji (Kin asm o = (ui (Kin asm o .

«U,
, 4 ^ 4

Wdl: geeft het op = ,ei|ï.

Te Sk. is het de naam van een — kleverige— bloem Volgens anderen

zou die bloem ^^Q^ heeten. Wbk geeft geen van beide woorden op.

o

o o
asm

(>

vOORBt ri iun z ri ièn z lEa > ö isn ai itmjj xm ikm tnji tisn trLijisnj>\

Wbk: geeft ten onrechte op ^^^^^^j?,-

242. ooi icui (OJi o f]
= (Kii mui ui

[]

.

Wdl: spelt ten onrechte ^^«y^.

243. (wio

(KI Oflil «Sin (10J1 0SY]
[J

= (ï]l£Jl(Kl||fWian(EJl(KlIJ9[jfKll.

f O.oman = o(ceji.

Alleen verbonden met £}& in Q,mxi
"O&
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244.

Daarnaast ook „^ó , i/nfji cu &u£hmft (dit laatste ook te Sk.).

Wdl: geeft ten onrechte op ,),-, ~ ,)?, eu Qa , ,

.-', = Q^o^.

O O Q

x< Ü*dJ 4 " J c
l

Daarnaast is ook «P»™*^ in gebruik.

Wbk; vermeldt als in dezen zin door WW. opgegeven «oim-u^»^.

Mijn berichtgevers kenden dit woord niet, wèl het niet opgegevene

.lui^m/jHj idzv. voortdurend kleine voorwerpen schielijk wegnemen.

TT Q
11 — 301 (O lUl (1

.

«O 4
De combinatie van zulke tegenstrijdige begrippen komt wel wat vreemd

voor. Men verklaarde net aldus: ;iMii;jMi.iHiinniMm,i.iHi,ai.'iii nnnr ij

o il a o C-") . o o » o a

WDL: geett liet op — ,)j/Ïki
;

»"».•/ in,7 eu i n-niVH m/>%

246. floi(ULj(ui| = (inoi2(inarui2(kJi[|.

.Naast 1 1) tmiKi/)'
'CC/I <-J'

Wdl: Tg. (Het staat bij v
3
™,,^).

247. ckji :uui o i

HO, J JJ
Q O Q
:ó (uui (ui (in ii (uli (ei ri = ui) iinji m wi (Kin n

.

^ o> j 4 (l 4
veriiiaard door: ns)i,üinvmt>iMippKnc)iL>'

248. ooi (eji (isn ij = ii^ arui (Kïi (Ki
[j

, (ici arm (ui n , nl. idzv.
9
vragerig'\ „bedelziek"

,

Wdl: geeft in dezelfde beteekenis voor Kr. (Bg.) op ^iru^^.

249. WT012(KlOl(Km[) = (LH O (Kïl 11 , (101 (UI (KW (KI (1

.

K ( 4 "üj 4 ^ "^4
nn vii 2 (in oi (Km (Ki o

= noi aio 2 (Kin (ki o .K I
^ 4 «J (

(H\ cJ|

Wbk: geeft dit laatste woord niet op. De beteekenis is poel, grooter dan
oeen

i,Y''%
a
SJI'

Q„VOORB: m«^j / n .111 1 11 1 ni.ufi n \m ? V /munLm e-rijsMJi^ nj ~n $x.n in n hit ni n 1 1 ^ ?)ir»

250. (kjo
59
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Voorb: „v> &,$&&&. a, o (?) a o .. Q
rn v) nn r>J) in (im tj cm ? iai (ciojjKinjiaornivn w

Een geheel hiermede overeenkoinenden Sala'schen term wist men mij niet

op te geven. Voor nog eens opgeschonken koffie of thee zegt men ^onh

tqMui^i-nimji. Wbk. geeft dit niet op. Wel geeft het mm in ongeveer den-

zelfden zin op voor opium. Te Tg. schijnt dit niet zoo in gebruik te zijn.

OK1 (xi o, a/
251. OOI Kin = 0(K1 .

Daarnaast is ook witf in gebruik.
ere* D

Wdl: geeft op gsiïh, waarschijnlijk een drukfout. Te 3k. is echter in ge-

bruik «QjaSï^r» — vermagerd, dat met dit woord in verband zou kunnen staan

252. ooi m oji 2 Ki ij = ?

Verklaard dOOr w<hm(nj)^wrui^(u>?tm\*r)aJi~fn<tJl'nM lvJ ittfi (isn li ij cm ia -i hii n ) . i i icrh,

Te Sk. schijnt dat fatsoen niet te bestaan. Het is een groote Q&.

Wbk: vermeldt het als TP. voor S>êi.

Wdl: geeft het voor Pm., (Tg.) op = Öm^, voor Ng., (Kb.) r= o*™^,

voor Kr,, (Bg.) :== .,•„ y.rm^.

253. ooi tui

Kin o Kin oji j=üoi(u, «/. wfetJ „wantrouwig".

Wbk: geeft in deze beteekenis ^^ niet op, wel ,Q^^ Volgens mijn

berichtgevers is daarentegeu in dezen zin juist i^/T en niet Ja]^ h^ in ge-

bruik. Een enkele deelde mede, dat men ook te Sk. vroeger j$<m*tj«óT

bezigde.

254. (innoiajiasYiij

mooi (o ij asm ajiasn ij
— m cuui 1 1 w asm «n ~an min asin

jj

.

Vevklaarü dooi" £n n iticm'i n <j »a iMticinimnaJH 1 11 ri i.i^/ii iw Ma Mtvntiavi pj fKijrv) itai to 1

1

Wbk: geeft den vorm ^-n,^,, .„,7 m?,,/ niet op.

255. dl] OOI 2 IK] ((Uj (ISDl
(J

( UI
(ïj
(o flSTJl

u
?)

(KI W) 2 (o 05Ï1 0(1 (o (ISin
(J

=r '?

VOORB : jrn nm nxm -mi ^tnajuHnCbCi'n >n i n i ï i i i > - </

'

;

" > n ie > > > i i i.) tjii > 1 1 i n n\ ui/nonat/n in

a- O ClM /} L7i l "Il W) IS» (HTyl \

De beteekenis is /e veel praats hebben. Een geheel er mede overeenkomend
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Sala'sch woord wist men mij niet op te geven. Een enkele noemde ^w,,

256. m 1313 mui asm

n

irpoi 2 ui asm 'ii| ui asm ij = m wi 3 ftJi Ujj (W) on tej| ^Jj

Wbk: geeft dezen vorm niet op. Hij beteekent onvoldoende.

Wdl: geeft het op == '/'/i'-'^p dus = /wis/ genoeg. Volgens mijn be-

richtgevers beteekent het niet genoeg, bv. als men 1 kati rijst kookt voor 10

personen.

257

.

301 ojui = asm afin on dn n , boi (kyi anji (ki n

.

V UOK.K . ini.ii uit i n i,i i .i i ii _l / i /i
;

/ ( i ») i M nifat.vi tto r i i 1/ : km >/ lij l/j ? 1 > i.yjia tLft rt rn 1 11 jij *

Wdl: geeft op ,;,],!,„ — ,.].;?,,.7 «»^. Mijn berichtgevers kenden die be-

teekeuis niet.

Zie Ook .tsnnjt-

258. aji on ajui 3 (kji 11 = (kn dj ajiJi 2 ikJi
[|

.

JN aast «Ti 11 1 M/i'

259. coo = N. mo K. r= o IsT. (ki (èi K.

ui mui N. uiaouti K r= asm (Ki -Ji arn ono N. asm (Ki ~Jl axi o ann
jj

K.

-,, komt ook te Sk. wel eens voor.tUiajiiEiii

(WjfcJlMUl N. ,M(EI1M(B) K. = ?

VnrvTJtj.000 O O O o
V UUKÜ . > 1 ?; 1 tjj t&i tm tut tui -üj tut thfi urt/i ti i;ji i nsn ortm i tip m rhi j \\

Te Sk. zou men zegden »|oi£MumèM£i£M|.

Dial. Dj: 244

Zie ook > (1511 f£ J •

260.
üMO zie MUI.

261.
a

30) (til

na,

o a
on 301 (tji = (11301 m (üi an (ki n (?)^ KI J|

w
Volgens anderen = ^mi^-m, en volgens weder anderen zva. Q^, ,. Het

weru verKiaaru door: >i f uhiyikii > nan>?rt m ^111^^1^x1 mmn-tit-i

.

Volgens anderen zou het zijn S™^-». Zie ook «Q£™,
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262. (kd(EJ1~ji = ï]02, (inn(K|0 2.

Voorb: zie bij •>->,£*^.
Dial Dj: 247. Als malayisme korntw,^-^ ook te Sk. wel eens voor.

Zie ook ,m E ).

263. (in wi (in ftn (jj = (Widnuiffliinii, m Tim ren.

'XTr\r\x>T> • . o a o 1 o o o o o.,
V UUxtD . ii i i ii, ; //_ i ril ij i 11 i ii ini ia i n n ii i in apTibJ. >

t 1 ?: f>jj ibi m^ji rut %,un (KW tn/i \\ n iJt m ifjt /_)

on o o
,i n : i ij hl ^n 11 li ? n i n i in ,Tl i n ij i i t i, i il m i i ,ii i n c I nta w

Wdl: leidt het af van ,^^ E)( j*.

Ziie OOK jiuiiii en rj i. i/ h>i ij i.i 'uiijj.

264. tkji si -Ji (Kin

o . o O . Ü
(Km bi rui (Ei -Ji (Kin = (Kin o (Kin (Ki aaii n

.

ai ai £) cJ[

Wbk: geeft als naam van den boom op Smw naast ,S ?),,^. Mijn be-

richtgevers te Sk. kenden alleen het eersle. Naast ^g»*™^^ is ook *Qg,

«o» o »™ in gebruik.

Wdl: geeft op £!««,, Mijn berichtgevers echter kenden alleen 0©»~jmi.

265. mookbi^ji = tin ooi (Kin (Kin 1.

Te Sk. is ^wi^o.^ in gebruik als klanknabootsing voor het op een paard

springen. De door Wbk. opgegeven vorm nxmnxn^i was aan mijn bericht-

gevers onbekend.

266. m(KJi2(ï)(EJi

I
(ca

/ o
(Km ffl 101 2 f] (BI Tl (Kil = M Q01 (KI Tl (KI (1

.

VOORB: uii ywi !iihti« » ki i tj:M%.vnthn\ una^niKmojiim^nw

Wdl: Tg.

267. (301 (BI TlO (KI 11 = (öl (Ml .Jin (LH (UI -Jl (KI (1

.

VnnpR .o o O Ov yjvno . iki m^n/(Zi;unmjirn n ai i : i tj ui iijj n fm w

Wdl: geeft het op als malayisme.
o. . o.

ooi (Bi (1 ai zte ooi (Bi

.

J[otl, act,

268. mioi 2 (in (öi 2 zie mooi 2 (ia (Bi 2

.

(
(ai ( (ai

0/ . /
antwiann zie (ïnaoimonn.
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269. (in (KMI onn

ina:iiinni|af¥iTi(Hïi w|j = (uifintkJifKiiurinantKin, (ki ni ro 2 tmn ~n ij ^n

hu ;.;_ urn ri trri i yn\ i i i i napxnannri hiimji i n t u i> n i > ,i i h > ru % a

l-nij = (U|(1[](M(K1!1-J¥|(in

V OORB : y kt? 1 fcj Sj °) 10 £y,

Een enkele gaf op ,^,,,,^£1^. Ook Wdl. geeft voor Br. op r^
17 iwtj zzz. (unfracmtnn^mintHn*

Te Sk. is in dezen zin ^Q; als TD. in gebruik.

270. winnnnniKTijj = Tiran?, nl. idzv. „onvolkomen" v.d. uitspraak der klinkers.

Voorb: zie bij aairfiuntn^\

Wbk: vermeldt het als door Rh. opgegeven idzv. kortademig, waarmede
blijkbaar hetzelfde bedoeld wordt.

271. 001 nm asm 11

o crv

ag; ai] (ui «in n

,

(P (mi ai' 1 (01
|j

— anaoi.

WDL : „.-wKrtiuïn^: ftri wi ori ojija itm »j) arn asnjj (Tg.) tuniuiiMj) ihv tun iui hji -t* mji~ un tut oji ^t mjis

De bedoeling hiervan is niet recht duidelijk.

272, (KJiiKjonmasuijj = cuiandJi 2 a^uiij.

Ook te Sk. is het in gebruik, maar speciaal bij kinderen.

tic. aji 1 01 ikh n =1 a^aunij = mm
Wbk : jeeft het op in de beteckeuis van vuil, smerig, v.d. mond of v.d.

lippen. Mijn berichtgevers kenden het woord niet.

£AQ OOK n <UT) m U) tmji •

274. (KJ|CTI(K¥1|] —(Wj(Oj.

Wbk: geeft dit laatste woord niet op. Het is de naam van de kleine

kopjes zonder oor, waaruit men arak drinkt of waarin men parem, olie enz.

bewaart. Wel geeft het op „i^amitm^s «m»^»^ zva. oQ.w.iy,^", een woord,

dat men er echter tevergeefs in zoekt.

Volgens enkelen zou men voor >.»,»* te Sk. ook wel «etdh zeggen.

Wdl: geeft het voor Pm. op <ü£n. Dit is echter minder juist, zie boven.

275. (K)) (CTl (K1I1 = CM (111 Ol 2 (Kïl 1

.

J ^ J| (
MU J\

Wdl: geeft het in den vorm «yS«r^ op = asn^a^.

Zie ook vftKntyyxry
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o o
276. moojoiiKTiifi = ooi (in 01 2 (mn 1

.

(
«W-, c_j| ( ^ cJ(

Wbk: „planten in de modder, en dus in 't bijzonder padi, SG."

Volgens mijn berichtgevers gebruikt men te Tg. ^.w^Q-kt^ als geb. wijs,

bv. *i™&Q6&^nfyi»mJjfcmfi unus^^. Te Sk. kende men het woord niet.

Zie ook w.<&i<Kr>ji-

277. (kji «ri aciJi

[)

I om tin «tri ji il — ann in

.

Volgens anderen == ^êiMi^- Zie ook W km|,

II ow (in orui fi , om on nnji = ooi on iki (kji 11

.

In denzelfden zin ook nam»n^nitna^ en bm8iej[mj|««^-

278. mooi = tin asm on asm (kji il

.

Zie bij «^ ?
.

279. ooi 001 (of (wi ?)

ui B01 301 an (ki tl = u (in (Ki on (Ki 1

.

Wbk: geeft o ^ ^ ^^ niet op. De beteekenis is driftig, met driftige gebaren.

Wdl: geeft op «SSo^ — Ü,,:,. Mijn berichtgevers kenden dit niet.

280. ooio rr ojinii.

Daarnaast is ook «ti-h in gebruik. Te Sk. is „.,,,< Kas.

Wdl: geeft het op voor de residentiën Tg., Pk en B., voor de afdeeling

Kr. en het distrikt Tjr.

(TV Q
281. (Mi in (Kin ui in in 1 == (ixkkii.

Daarnaast is ook ^W?, in gebruik. Te Sk. beteekent <&<n»mminamn grof en

wijd uit elkander, bv. van vlechtwerk ot' van weefsels, ook wel van de veeren

van kippen. Wbk. geeft dit niet op.

Wdl: Tg.

282. (Ki ooi (in ((Kin 2 = urn in asm n •

Wbk: geeft ^tq^rn op in de beteekenis van kromme beenen hebben.

Volgens mijn berichtgevers beteekent het te Sk. kromme armen hebben.
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Wdl: Tg.

Zie ook o

n-i ymi.fi lj r^MrtiKniHy^ ntcmtèn m^ji-tim/j £).a)^i'nMi!wn»,'n£?77ti2Mj,

283. fïói fin fKin fin_n
[|

= tui (kti firui ii

.

Verklaar l door

Wdl: geeft het op = üi^^i^ , dus = koppig. Volgens mijn berichtge-

vers moet er echter tegenspraak bij komen. Vergelijk ook &M,Mn. , >ym

rjorn/rvi/j en n
l

(hiii)i>Jiinjij'j>

284. rin wi (Kin (Kil)
fl

( ^ cJ|

anioiiKKiiKKinfi = oinmimiifKïKi.
( ^ J| (^ cj|

Wbk: geeft de beteekenis voor Sk. niet juist op. Het beteekent een kind

zonder slendang op zij dragen mei de beentjes om het lichaam geslagen.

285. ïwitmii =: ao]m(Kin2(Kin|i.

NI. idzv. harde schaal, bv. van een ei, een kreeft, kiong, këmiri, maar niet

van een manggis, doeren of pisang, waarvoor men evenals teSk. ,,-»,£».^ zegt.

Wdl: Tg., Pk.

In Tijdschr. 37—490 vindt men het opgegeven voor klapper met den vezel

er om heen. Volgens mijn berichtgevers zegt men daarvoor ^v».

286. [kh fin (u\ ji

. / . oq o /Q
(in (tji on( fM¥i r

joi on ckj) fi
=r finiiriJi2!in(EJi2(KïiouJi(isinfi.

[ M 4 1
(cxi ö, ^ 4

Wbk: geeft ook op i/tuirj^Qê,^. Volgens mijn berichtgevers is dit

echter te Sk. niet in gebruik.

Wdl: geeft Qê,^ (zonder .^-nu:,, er bij) in dezen zin op voor Tg., Pm.,

Bs., (Pb).

287. (Mfauii) = (Kuimooi.

Het zijn de overblijfselen der bloembladen aan de vrucht, z.a. bij klappers,

lombok, manggis. Te Sk. bezigt men J^^A, intusschen alleen voor klappers.

288. moonann?

Maar alleen v. padi, zie Wdl. Te Sk. wist men mij daarvoor geen spe-

cialen term op te geven.

Wdl: Tg.
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289. (WKWiaruin = nrinann.

4 ^
Daarnaast is ook |,m in gebruik.

290. (wi«zi=OTi(ï](E(i, (wimri.
(«1 (

291. maoiMiiü rronoró, ooi m (ü

.

blaast uoxkj 011 <mtn(Éi. Ziie OOK cmrnin.

Wbk: geeft het op als W.J. Te Sk. is wèl in gebruik «S^a, het daar-

naast opgegevene <£,£? echter niet.

292. "YiiuintKin

Q Q
Tn£EJj(inji(K-|| = in o uin (Ki n

.

Wbk: geeft het op als Kw.

Wdl: BL, (Rmb.) Tjr. (M.).

inmcuin3(kJif| zie tkkji.

293. inanajin ceji i

(ï|Tfi2ajin(Bi(K]ajinoii = m(im2(wai¥)-JTnm(anriann[] , mTKUui(K](Kmm(iAJi2(Kïin
,

(ïiojidJUKindsin-JimiiLnaoid.K ( «M cJ(

Het beteekent uit zijn verband. Wbk. geeft ^^inMnien^Aniwitamji en munt

tam cm _/»i tn inmrmj niet Op. Vergelijk eCIlter iinrminrnrmjt.

Voorb : zie bij ^a^asnjj. Zoo ook v. e. scheefstaand huis, enz.

Wdl: geeft op ^tijwi^otot»^ — ^ifrm^nm??. Dit laatste heeft echtereen

andere beteekenis, terwijl het woord niet met een /r, maar met een h wordt

uitgesproken.

294. in (Ki? = (Lmtuu-

Wdl: geeft het op voor de residentiën Tg. en B.

Daarnaast is ook ,^m5^m^ in gebruik. Zie ^«^.

295. ui (Ki — ovq d-n oi ri , om (isiri

.

Wbk: geeft ^^ niet op. Het beteekeut lichte scheur, Het wèl opgege-

vene ^J} is volgens mijn berichtgevers in dien zin te Sk. niet in gebruik,

wèl in dien van bedroefd.
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Zie ook (*,.,.

296. (ui(W(kJi[| = ?

Volgens mijn berichtgevers zou de beteekenis zijn zich aangenaam gestemd

voelen, bv. van iemand, die ergens komt en merkt, dat er van zijn komst

veel werk gemaakt is. Ook zva. ons goed zoo, wauneer men ziet, dat iemand

een ongeluk krijgt.

Wbk: geeft het op in verschillende beteekenissen, die echter aan mijn

berichtgevers alle onbekend waren. Zie ook bij «u»«lg»? en uiluj.

XTr\r\T>v> • d Q O O- 3- O / Q O O 3.
v uurtü . kti n.1 dj? !hi tui _m iel kq ajjim,i nmm nr> <kyi tru - luniaJifE/fTutnoJniisn imtMntmxnimTian'YKui

nn wnx-m?<nahQi!Kii(cn^\ <un ttrniih n wn z ri *n? «j> <K7 ikoj ki i n ra tai iru rf ipttn ^txj> hhitiJix,ri rr> m/)\

297. TH Ml = (Kïl (leH OClfl 1

.

Dial. Dj: 264.

q a
298. tiikï = ^(mofKioasinmajiiTn ?

Wbk: geeft het ook op in de beteekenis van paardenpakmand. Volgens

mijn berichtgevers zegt men daarvoor ^o!^!.

Wdl: „ s Tg., Kr., G., (Kr.) Ng., (Kb.) Mg., (M.) flg^|%"

Dit is minder juist: Een 0&^ is te Sk. dicht gevlochten, terwijl te Tg.

een -S|j is een wijd gevlochten mand, + 1 voet hoog, van boven wijder dan

van onder, al dan niet met een voet van rotting of bamboe.

Men gebruikt ze voor klappers en voor naaiwerk.

299. Tjg = «j^.
Van grootere voorwerpen zegt men te Sk. (un(&M*

300. Tl (Wl <Kï] 1

o
(ïlT12fW)(KT]l(}vj1i(Kï||| = (H]TI2(l^?T|(inaê;?.

VOORB : Ti <ij) t nsn .»5i9 nn (ijinrnó toJtri <&i -jifinr) i,kd iouk)) ta)n\ m tö) i .tuit) ao> tK» a:vttct tn yn otti j<m>»<ij

o
<JO)(XT?/]\

In het laatste voorbeeld zou men te Sk. n<r)tisp«|K{ niet kunnen gebrui-

ken, maar bv. ,m Si ^ .*.->) ? * i n^ of , , m/'SmiQ^ moeten zeggen.

Wdl: geeft voor Tg. op ^-n!»^^,»^ = ot-m^ en voor Fm. m,?,M,; = n ^ ;,

Het eerste is dus niet geheel jnist. Het tweede berust, waarschijnlijk op

een misverstand. Te Tg. ten minste is het gebruik van -n^^ geheel

cfm. Sk.
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301. Tl QJl (KTJl (1 = (o (KI.

4 ^o
VOORB: Zie bij rrjiunitp^.

Wdl: Tg.

302. ui fwi (U 1 =: (Kin (u (Ui (]

.

Wdl: geeft het op = ^9,^. Dit is echter minder juist, zie boven bij

ntunrnipt^ en (ignnaJiji*

303. (ï]Tri2(Kïl(]

(K]Ti2(i[|(mn2(Hii(Ki|] =(K](i£(iajj(in(Ki|] = krijger Ije spelen.

Wdl: Pm., (Tg.).

Als gelijkstelling werd opgegeven Q^^^m^, een woord mij onbekend.

Vergelijk echter ook Q^^,.

304. ti (Kin = (ixi (Kin

.

VOORB! rpruimrin rr}itrniu^<rn^^!hnnrt!hminj>\\

Wbk: geeft het voor Banjoemas, Bagëlen en den Oosthoek op als „een

vriendelijk vrnw. van de tweede persoon". Het is madya.

Wdl: „.«SW- (Tg., Pw., Kb., Mg., Tm.) ^«^u, .= timnJ
1

305. in (Kin (Kin il
= ?

"TH cJ|

VOORB: M-n^jig}^* (Wdl.)

Wdl: geeft het op = *Q^. Volgens mijn berichtgevers beteekent het

zware wonden toebrengen, hetzij door de klauwen, hetzij door de tanden. Het

is echter nog geen verscheuren. Te Sk. wist men mij daarvoor geen over-

eenkomstig woord op te geven. Al naar de omstandigheden zou men moe-

ten Zeggen ^7 (KTj u^ i&rfl , xrini^, nrwwn arm,im/i enZ.

306. T|(K¥|(Km[l = OSY] (KI (ISY1 (KI [1

.

verKlaard. door tunnrutari ^rtnnrutapniiaiKa ^truj an -t^najnrirmi^ ^n ».»•

Het woord ^^.wkh™ zal het dus niet in alle gevallen kunnen vervangen.

Volgens B. M. O. zou het beteekcuen accuraat, bij alles in de puntjes zijn,

dU8 — tuinsnasn*

307. TitKintismij
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miKTiKisin = (BKküin, nl. idzv. „inspannen".

in (Km «sin (ki ij = o (M on (Ki
|

, w/. idzv. „juk".

Wbk: geeft ten onrechte ©k& op in plaats van &<&><&.

Wr»T • ° ° - ° O o o R>< /Ti» V¥¥ uu . nznrttKntënnz ti ik» nsn aan iei iki ci~> mi ai ten z (ui na mn aa tut na cm n ia urn ~m rt ncn \ Dl., ^-l-g.J

De gelijkstelling is niet geheel juist. v

308. (ïiinnfitKinaanij

a[)(ar)(ï](Kiiiaruifi =z ajin (Ki arm aan n

.

VOlgenS Xx. M. U. == aiiajiainnri/in, Zie 01] rf-hn omiruin. ZjIQ OOK ootmtnaj).

309. (K]Tn2(in(Kiri(iruij] = oaari?(U) otKiri, t\e. wegr.

310. Tidü = a_iianri(i^ann(Ki[]
;

ajiojasirifKiri.

O o
ai Mi (tJHirn tn irvt %<tisn ie/i w

Ook bv. als twee samen een last krijgen en ieder van de twee tracht

dien door den ander te doen uitvoeren, in welk geval men te Sk. Mt^manji

zou bezigen. Wbk. geeft dit laatste niet op.

311. Ti(tfl(Ki|) K. v. ino ~J] , nl. idzv. „af", „gereed."Kit] is., v. Tno~n,

V OORB : tui tui tui na on ^t ma ~*iW *o t^Vj x

Zie ook m&z.

Wdl: Tg.

312. miiim(CTi2 — afin mi asm ij .

Wdl: Tg.

313. (ui(KJi

il
o

(UI (kJl -Jlfl (UI (M f) = UlflO

Wbk: geeft het in ongeveer dezelfde beteekenis op. Volgens mijn be-

richtgevers echter is het zoo te Sk. niet in gebruik.

314. inw N. in on ajui 2 (wi i K.

((KïitkJi N. ((Kin tin ajin

2

ckji ii K. = ti mi (ói

2

ckji N. ttj (Eu an ajin

2

(kji
ij

K.
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\t~~-~-~ a do o a a a Ci a o a o o
VOORB: xmrnxmi2iKnru^itKniKi)iinrajjitsniisn iw^ mi &nj> ml (nyj\ on ,utj itsn im -ji m tutirjusmnKiMi gjr

o

315. (UlfM<KW[| = TKKJl(Kin[J.

Daarnaast is ook -3^^ in gebruik.

Dial. Dj: 273. Volgens mijn berichtgevers is het woord te Tg. bepaal-

delijk K.

316. (Ul(lf](M(KTJl(| — 0_1 (kfl (KTJ1

[J

.

Daarnaast is ook ^aS»^ in gebruik.

Zie ook «was.

317. TTltkU = (UIMtKll).
ja\ ï ca Ji

Vergelijk Dial. Dj: 277.
r

O*
318. no(ixi| == inodai.

Daarnaast is ook
-nfi><wji

in gebruik.

Wbk: vermeldt het als door Rh. in dezen zin opgegeven.

Wdl: Pm., (Tg.) -n^,»^ is blijkbaar een druk- of schrijffout.

319. Tiaji

TriMontKi = (uinojuimtmii.

VOORB : ajn in ihmniHiii tui vjm itL) *"« jcjiEa (utll \

320. Ti(U? = tti(EJ1~ji, nl. idzv. „a/", „gereed".

Zie Ook mMityj.

Wbk: vermeldt het als in denzelfden zin opgegeven door Rh. Volgens

mijn berichtgevers komt het zoo te Sk. niet voor.

Wdl: Tg. Het daar opgegeven voorbeeld: ^^.^ii^m^ïiu^»^ is echter

volgens mijn berichtgevers geen Tegalsch Javaansch, daar men voor berechten

cfm. Sk. bezigt ^m^iêi , ook wel vtKnaj)?*.

321. (ï]Ti2aj)r|

/ q a
(K|m2 0J)[|(K1 — (Hl (in 2 M (UI (KI.

Wdl: geeft het abusievelijk op als afleiding van ^,k»m^ en = [w<tn<&.

welk laatste woord iets geheel anders beteekent.

afl(i£?

Dialekt v. Tëgal.

322. dJima^ ? = ojkik.
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Voorb : zie bij nimiMa^j.

Wdl: geeft het voor Pk. op = •na».

323. m Ti 2 m tig; 2 ? = o o (kïi
jj

.

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

o.
(Lm (ITU] (KI X\ Tl 2 ttjm 2 9 = fïl 101 2 fï| tïOl 2 ? -

Het werktuig om het gestampte mengsel uit den koker te halen heet

Wbk. geeft dit niet op.o

oo
324. "7ni£iKïi(| = (Li (ki (irui il , nl. als spijs, gemaakt van groenten.

Het verschil ligt te Sk. daarin, dat QQn^ hoort tot de toespijzen bij de

rijst, terwijl de -n^ea^ is een lekkernij. Zoo heeft men bv. ook QQn^
van jonge manggavruchten. Het door Wbk. medegedeelde is dus minder vol-

ledig. Nu zegt men te Tg. bv. -n^^tat.

Wdl: geeft voor Tg. in het algemeen op -n^^j —

ook ,Q,j..

on
171 Wl »(_).}.

MA'
Zie echter

325. tniajüi — in lui?.

Verklaard door . o o o o
. n-i nm tsii cm <un tsn vi ?o mi va ta ^-i e» tn El Kin na n na > n kj lü W cl b7J/l

.

,3

Wbk: geeft -S™^ niet op. Het beteekent hinderlijk, storend, maar alleen

van door den mond voortgebrachte geluiden.

326. mono

Tl m (EJl (UUl KI n = ui Tim (BI (UUl (Kilion Kil rr UI TIK] (BI (UU (KI
j|

.

Vergelijk Dial. Dj. 284. Het daar medegedeede is minder juist, aangezien

te Sk. K7)m rf muLtifinji
evenveel voorkomt alsu^^r.i.iu^j.

327. TifBidfuifj = m ((Kn mo asm i

•

VoORB : nt.ttrrni'-<^yiihJirfi~j'iiMiE,iinna\

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op voor Sk., waar het echter vol-

gens mijn berichtgevers niet in gebruik is.

Zie OOk <qi^nui»a^.

Wdl: Tg.

328. mTian(B)-ji2 = a£ ui <Bi -Ji 2 , mm 2 IK] (BI -J\ 2

.

Daarnaast is ook ^m^-ju in gebruik, Qnm^m echter niet. Volgens mijn
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berichtgevers is ook te Sk. ^-n^isn^t in gebruik, maar alleen van menschen,

die gebrekkig zijn door andere gebreken dan ouderdom. Wbk. geeft dit niet op.

Wdl: Tg.

329. in o _ji (ifui ij = tj (mij an f] , in onn «sin n , ij 01 2 ij (ki 2 asm 11

.

Wbk: geeft deze beteekenis van ^(cnfnwtusnft — dicht in elkander gegroeid

niet op.

Te Tg. bezigt men ti,™^, wanneer de grond begroeid is met onkruiden

-ri<£n-3t<njijii wanneer er dicht in elkander gegroeid struik of houtgewas op staat.

330. m ijo -ji
f]

2

q q /

in«no~fi;i2Tn(iqo-Ji[i2 = «n ( tin on ceji —n fi 2IJO~Jlj|2TniJO-J]i]2 = (ttjtO
(KJ

(EJ1 -J1 1

;

Wbk: geeft deze beteekenis van van onder lol boven behangen met sieraden

niet op. Zie ook ^^®»^ ?w^.

331. «ji ijo -j\ fi 2 ann 11

(in on (EJi _jj n 2 ann f]

== «(fr^ijei -JI12
, (o ij 01 2 «sin ij .

V UUKB . nr>i&iimMiVW(uiM»tn'n(!Gi'nnri\ cui «ji aj) cuj im mi oji cm tiqnm oji <n mn .- xjj rm <xn aan ietwat

o
cmft

\ KmnrMsnfojjt&ti^i «i nin^ ^im ^MtvnitnariMLin i&l ^j/j i cmjj \

Wdl: geeft ten onrechte als grw. op «mtqBt-aji tam/f.

Zie OOk m rn (Ea -jjn 1 •

332. (uio—Jiannf) — oji o ann n

.

Wdl: Tg., Br.

333. ijTD2(e[|? = ij om 2 o ij

.

De beteekenis is raaskallen, wartaal spreken, bv. van een krankzinnige, maar

niet van ijlende zieken, zie ^<un^<w>8^.

Wbk: geeft naast elkander op cnmmdjii en rnxmêjn. Volgens mijn bericht-

gevers is te Sk. alleen het laatste gebruikelijk.

Wdl: geeft op ntatm^ Mijn berichtgevers kenden dit woord niet.

334. in ann

Komt te Tg. niet voor, zie mm.
Q

[

Het is een telmaat voor tabak = 5 nmnnna. Te Sk. heeft men daarvoor

geen eigen woord.

335. injanntKiii = ?
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Q
336. (ïiTf>«]ann(ifui[j = ti manna arm ij

Dial. Dj: 294.

337. (uanriMd

oo T o
t i (ai arm (ui n I == ti reji (Kin «sin n

.

TT - ^>
Il = ui om ui ij.

VOORB : itJlmtti-j) tvtMir\Jt(un!>^n'r~\!K!)a.ot<Hn>i/ntrtij aa £4<M xnnimtiJi isrtco ix) (ui <m <in *sn ajunrjfn

Wbk : geeft het in dezelfde beteekenissen op. De beteekenis vaD £,^^
wordt echter verkeerd wedergegeven. Het beteekent broederlijk, hulpvaardig.

Volgens mijn berichtgevers is -r>Qc£?, uy te Sk. riet in gebruik.

Wdl: geeft het op = «,0^, Deze beteekenis kenden mijn berichtge-

vers niet.

338. min 2 «nazi?

(ïiTi3(inan?(inin3(ï)an> = noimann om.

339. ti on aai

in «ï (Kin (Kin = omn ceji ~ji
jj

(Kin n

.

idfjo

Het is de benaming van de door touw aan elkander verbonden daksparren

en ribben, waarop de atep komt. Te Sk. is in een daarmede overeenko-

mende beteekenis wèl in gebruik de vorm {fanaat.

Wbk. geeft -h^»™^ op in een hiermede ongeveer overeenkomende betee-

kenis. Yolgens mijn berichtgevers echter is het zoo te Sk. niet in gebruik.

Wdl: geeft het voor Tg. op = jS»^^, waarschijnlijk een druk- of

schrijffout.

340. ti (Kin? = onri 2 ar] (ui 2 ?.

Wdl: geeft het op = lJ)M? . Volgens mijn berichtgevers is™^ of ge-

woonlijk mQrrnji een gefatsoeneerde levende pagger en -h^ een ongefat-

soeneerde afsluiting, bv. met doorngewas, bamboetakken enz.

341. (UKKmanii = mkhiojiij, nl. idzv. „gegoed".

342 «fjTifflaai(ifuiij zva. *j» maai «ruin.
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WDL: geelt Op n u&t Ti aai nru n z^Z lEfhitJfniHva-

Te Sk. is ^Mèj^^rw,* in gebruik idzv. zich niet gewonnen willen geven.

Mogelijk bedoelde men dus hetzelfde. Zie ook ^-n^nmmj^.

De door Wbk. opgegeven beteekenis was volgens mijn berichtgevers te

Sk. niet gebruikelijk.

343. ThKinaJiij == antKinaoj.

Ook ntwcKn is daarnaast in gebruik.

Wdl: Tg.

344. T1((J| — (K1T12(K1.

( CJ

345. in m orn ?
— o (ion.

Wdl: geeft abusievelijk op „p ?^m? .

346. (ui an onn on asw 2 zva. tui aq aan 2 ati asvi 2

.

347. tui (in ann 2 «1 asn 2

a o
ra on onn 2 (in asm 2 =r ra onn (uu onn o

.

,3( ( J J
Wbk: geeft dit laatste woord niet op. De beteekenis is bepakt en beladen

met tal van zaken, bv. van iemand, die op de pasar inkoopen heeft gedaan.

Daarnaast ook (&«<™ «<*,«?.

Wdl: Pm.

348. (in "fi 2 «n om N. tkJifmniKiij , (Kin (kJi (Kin (Ki n K — osm(in(iaJi(ino(Kin[| KN. Tnjamasinn K.

Wdl: geeft den ngokoterm op voor de residentiën Tg., Pk.
;
B. en Bg.

en geeft voor P., Pb. op: „-,^,^,13,^ wtj^mj»^ = maM^aon". Waarschijn-

lijk wordt met het laatste hetzelfde bedoeld.

Wbk: noemt ^-n?^™ als TP.

349. (Kin = (in (Kin 2 (Kin n.

Ook in van Sk. afkomstige geschriften vindt men het wel eens <*->? geschre-

ven. De uitspraak is echter steeds ^»rn ? »^.

Zie ook r^Miz.

350. f!n(K¥12 = (K) (Km 2 (Klf| f .

In verband met de Tëgalsche uitspraak wordt het woord dus op dezelfde

wijze uitgesproken als te Sk. 77,^»^.
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Zie ook „Zn.

351. (Kin majin 200/111
i
fincuin 3arm n

rkJi(Kïian(Lnn2'ian~*'Hïia[]ajïi2i¥iii[] = m 01 <in on 01 (ia

.

O
<n ,-» iryi rn cm tKWj) &4<HVcnrvt2tc) m^tïa w

Wdl: geeft op Mitm^mmiw^ = m^m{< De beteekenis is echter, z.a.

uit bovenstaand voorbeeld blijkt, een andere, nl. verschillend.

352. rn (Kin 2 (Ki ji

on (Km 2 «n (Kin 2 (Ki
[|

= ojin(i[|(Km2(Ki[], on (kti 2 rm rj

.

Dial. Dj: 300.

353. (Kin (Ki = osi
O J

Wbk: geeft het in deze zelfde beteekenis op. Volgens enkelen zou het

te Sk. ook in gebruik zijn voor met klapper vermengde stroop. Volgeus

anderen echter in het geheel niet.

Wdl: geeft voor Br. op ^^m.

Zie ook (mcti^

354. Kin rn (Ki ? = (ïj(uin2(in(Ki2(ïjO.

"Wbk: geeft geen van beide woorden op. Het is de benaming van de

Chineeache pijp.

Zie ook Siiut-

ooö. (KintKinrwi — 1

Wdl: geeft het op = Qa^a^j en — ^«s^ash^. Volgens mijn berichtge-

vers is het meer dan een druppel, maar minder dan een slok en wordt het

bovendien ook gebruikt voor vloeistoffen, die men niet drinkt, z.a. bv. klap-

perolie. Dus zva. scheutje.

Te Sk. wist men mij er geen woord voor op te geven.

30D. (KB! (KI = OKKltKini.

Dial. Dj: 306.

357, ooi m (Ki = okki, nl. als K.v, «ruimo.

358. (Kin (Ki (Kii K.v. «maan.

Te Sk. is het KD,
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o
9V

359. mui (Ki na/i fj

Vergelijk Dial. Dj. blz. XI. Te Sk. wordt het beschouwd als een ma-

layisme.

360. (Kin «ï (Ki 2 miin 2 (Kin
fi

o o
in Ho (ki 2 m u 1 2 (Kin

(|

— in (i-n i") (Kin ij

.

Ook van los opgemaakt haar. waarvoor men te Sk, vnQnicm^icm<rn^ of

(w»ita<ruo|7M0 zou zeggen.

Q CI . O . O /
OOI. «| (Kin 2 «] (KI 2 = (M(Ï)(K12, 07111 (KI Xü] 2 , (Kin (£JI

.

Het laatste gebruikt men te Sk. voor kamers in een steenen huis, he*

tweede voor die in een planken huis, het eerste voor die in een bamboezen

huis.

£ilQ OOK 7i j, ii 2 qi a-u 't

.

doz. (Kin (Ki (Mi i) = (Kin (Ki ooit n

.

JÏCJ cJ| Gü 4
VOORB Q O

inicmi t) ? >)!/) ?i;riM t u rimn \ i/n v) n,9fKU ^m rui nwi?o "^tf^

De beteekenis is voortdurend, tal-

nniHii n r/n

O Q
dod. (KuitKioin = Kin (ki o in.

JG) G)
Wbk: geeft dit laatste woord niet op.

looze malen, van het bij iemand komen. Het wordt steeds als hatelijkheid

gezegd.

Zie ook afQuyi en ^Qasn/j.

Wdl: Tg.

364. (Kj(Km2fK](Ki2(mji|i

dij (KUl 3 (lij (KI 2 OH Jl (KI 11

Ziie OOK !kv n n_i t asri
/]

Wdl: Br.

onn (ino 2 (Kin fi

.

doo. (Kin (ki = (ui an ion i, tuin om >

,

Yoorb: ^3 Si

(Km (Ki

.

N 'I ni/ni'mi inmtun t<nji^>ntijn<n(ciin<tiiii nrun ?--n ifrnihO i.i trn yli^ run nfn V/J\

Wbk: vermeldt het op gezag van Rh. ook idzv. klein, voelgemaalct en stevig

van lichaamsbouw. Volgens mijn berichtgevers heeft het althans te Tg. die

beteekenis niet.

Wdl: geeft het alleen op =(W(m? .

Vergelijk ook „Q$ en »&&»m^.
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366. ktiki = kit ki.

G) JCJ
Naast uimtiiiimi.#

367. (ktijwi

iriwi, Kin ooi iu = in(ï]iiaji2.

Daarnaast is ook o^,v ,i in gebruik. Zie ook t.?)^»».

Wdl: geeft alleen den vorm aK> op.

368. KY10O1 = KÏ130).

Van Chineezen zegt men echter cfm. Sk. **$£.

Wdl: Tg.

369. Kïi (ïifwi 2 = ooi oi osiji n

.

Het grw. zelf is echter niet in gebruik, wel an^t en n^rn,
T UUXtO . l 11 HTI U CICSnM KTf TIKT HA */?'K)CT) ,IjI ktjax

Wdl: Tg.

oir, C> O O
370. winm asm i = «ïkumii.

V UUftC . n KT) j C« Ml Jt)*K ttn *J» lij K» ( «fW «1 \ TL1 "»1 ? J-TJ L)\\

Zie ook uSu^.

O-TI *> Q
371. kti 101 asm n

.

Oü
1D 301 05111 f!

Q / OQ O O
on ki , o (Ki kïi ii , in ti -ji asm n

.

Voorb : zie bij ltj-èj en zie ook «S.

Wbk: geeft 8«£}«snj en g&«snj niet op. Ze beteekenen een nog sneller

gang dan &£.

Wdl: geeft ook nog op »,tj»Slt^ = j£j\j.ij. Aan mijn berichtgevers was

deze beteekenis onbekend; mogelijk is het een druk- of schrijffout voor

on
ten o nsnji

372. Km wi o arm o
= (Kman.

CQ dj an_

Dial. Dj: 319 en zie

373. (Km 3oi
Q Q
(I^IT?.

*£,'"•

Wdl: G., (Kr.) Kr., (BI.) Tg., B.

374. (Km = (ut anji m ki (M

.
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Ook wel r^rS»^ N. /*<&*& K.

375. (tKinojiri — (uin^annfM.

VOORB : niumiJi^Kniuri : tKntr&i%turi<hn/i;i njinmri w tn^mKnm.t^iKnri^zM^^tM'h i>/iiKiito

a o .
n (Ki -.n ito iKvjt tn iLWM n ttn qi/n ihi ~» iei

füff) "1 <un tta iwï/J ftfix/n \\

Wdl: geeft het op — ^(tman»?, dus zva. snoepachtig. Volgens mijn be-

richtgevers echter is de beteekenis vraatzuchtig, gulzig,

376. (Kin ui tui [i

oO (KU1 UI (KI (1 = Ol!) OTin ? (kil om

.

Naar het schijnt alleen in 't passief.

Wdl: geeft voor Kr. (Bg.) op tm^n^ = iH<mï-

Zie ook lt3ntn.

377. m (Kin 2 mi in aai
|

ui (Kin 2 ifi xi (Kin (ki
|
= (ini(i(Kini, (Kpi (Kin orüi i

.

De mi in .^-n^ wordt te Sk. volkomen uitgesproken (zie ook bij ^^^y
Wbk: geeft voor lucifers op uniwj 1^^1x7^. Volgens mijn berichtgevers

wordt dit niet gebruikt en geraakt «-nmn^ te Sk. meer en meer in onbruik.

Wdl: Tg.

oio ((KiniKinüsmfj = om iinn asm 11

.

Wdl.- geeft op
fyï,,^

— fmmii^ Volgens mijn berichtgevers zegt men
o a

379. [kv\ (Kin (isui 11

og; o ((Kin (Kin (isy) fi = dg; o (Kin o (Kin ij.

Daarentegen zegt men ook te Tg. weder wèl r^™*™,.^™.

Wdl: Tg.

380. ((Kin (Kin ooji n I = orno-Ji.

II = (01 (Km (iaii
n

.

Ziie OOk (untui ) (cnxmitoin en (mtfji^.

Men bezigt het ook voor de afvalsteenen bij het kalkbranden, waarvoor

men te Sk. zou zeggen oen^*».
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381. Utm (isïi «in ij

(HUI ftSïl (K1I1 (KI
Q ü a a

K¥l 05Y1 (KY1 (KI ij = (ïj U (KI iKl] (K| Wl (Kj (Kli) , m|1 (KW KI ij , (UI) Klfl (UI Tl I

|

.

VOORB : (KnontvitunnM-niiA ~.mtnj>^mtuncun aj ijinm ticm iisn ttrnm ïj iht* 77 -m irtaru isnZi rjtmiitntnjj\

Wbk: geeft (JU?%»«^ op — @.p^<^ en dit laatste op gezag van Rh.

=r overal aan alle huizen gaan om iels Ie zoeken of Ie vragen.

Volgens mijn berichtgevers moet dit laatste zijn (m^^^CA en beteekent

,^««1 overal mei de handen aanzitten, rondscharrelen.

Ziie OOK /(tvi aai naiji Cn cmtojicmji'

382. (Kiinnw

!

(l£ "il (Kïlin (kJl
j]

= (l£ TT) (KTT) -Jl CKJl (IflJl

[J

.

Waarschijnlijk omdat men ze ook gebruikt voor het schoomaken van krissen.

"Wdl: Pm.

(Kwoasni zte
1 ™ 3

m

383.
Q

^(KTnunoji =. ooasinij-

Alleen in de uitdrukking

384. (Kuimui

e- /

(UI (l£ Onn _1 (KT) (LUI (KI
[

cJ

1 rairi i/n ini xa/n rijt nri ^!unn lói

.

Zoo noemt men het hoofdgeld. Vergelijk Dial. Dj. 9ö9. De gelden tot

afkoop van de diensten aan de wegen noemt men vorens mijn berichtge-

vers te Sk. in de desa's a^Sim'Knao'qaj) of Of77»^*™ en ter hoofdplaats ^«>^

^4(R. M. 0.).W
385. UKin 2 O -Ji = ?

üfiuKin 2 (eji -j\ mumn 2 o-Ji = ojïi noji uin ooji

.

iri((Km2(EJi -JimiKil] = iïj(Uïi2(OTnam^rn(i[j(afiriannn.

Voorb :

. .. . o Q a (?) o
i_ » 5 \ ihm ntmrjmrt 2kh /kïi 77

>

jo» ? ®i ^.i 77 ,«7? ? (E? _? »i ,hi ; /

;

mi w tn fl/n 77 i n > i 11 is ».i ?? o >,ti

ik>j ar? ~7)
a„ o o .. o., o o Q o o7)

.nmnn o 8 w ii nmizn vu ^rnihii t.i niaJit<EJi ~.i i~> tnjj tn vinfniui^hv Monmn 11111 s\\

Wbk: spelt ten onrechte «i^^^^m/ot»».;»^.

Wdl: geeft op mMMavJi = <w>™. Het kan echter niet altijd in de plaats

van het Sala'sche xmnu gebruikt worden.
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___ / Q . O ü
386. (Kin o (ia/1 il zie (Kin ui en (Kin joi o nrui ri

.

(kw~xï zie on ui 2 (in (Ki 2 (Kin (i

.

387. (iKiniKitKin

/ . ü Q
((KW M (KW (Cl (Kil = (KD1 (K1T1 (Ui AU1 (Kïl

j|

.

De gevaögenis ter hoofdplaats noemt men ma of ^w ,
dit laatste

waarschijnlijk in verband met de omstandigheid, dat ze gevestigd is in het

oude fort (loge).

Wdl: geeft ten onrechte op ^^wn. Ook de gelijkstelling met wigrn

is minder juist, aangezien men te Sk. voor gevangenis zegt ra^-n^. Ook

Wbk. geeft ten onrechte op om^n.

388. (Kinooi = (in(oi2(Kin-Jifi.io.

VOORB: (K? I» T M7/I ^.1,1/ »jjW ; Ml KW :Mi \\

Evenzoo ook als aanspraak mi. Onder aanzienlijken gebruikt men als aan-

spraak rfamtiHT) _/n£c (bij niet-adellijken), ^Km^^niwi (als de moeder -n^,*»^

is) en vfxmapiajiji (als beide ouders ^^ zijn).

Te Sk, wordt volgens mijn berichtgevers ook tM gebruikt als aanspraak

tegen vrouwen, maar alleen door sentana's tegen lager staanden, niet tegen

hun standgenooten. Bovendien komt daar in wajangverhalen ook voor m>(Kh

rttcntKna VOOr mxm i ten ~m tuut (K. IM. UJ.

Wdl: geeft ten onrechte in het algemeen op ^oijmjm^ = «m^n.

•jon O-

O

O
389. fKindci? = (Kïida?.

Daarnaast is ook jSm? in gebruik.

Wdl: Pw.

390. (Kin oxi = mm ui urn mui .

Vnnpn . CY o o . Q . Q o
v UUKB un tvn »/») (f.nEpu) <£A ntta iuu» -t*T]j (U »i'^ v /Ej.iyn in »m _?) rmasn njjo-l ^t?; '">' r? <n > ^ h i •>? ? rw ;> w

Wbk: geeft op gezag van WW. op ,,,,01»., idzv. wat zou hel.

391. (Kjaoidci (grw. (uw (Ui?) — iKW isw ri . (intKwan, nl. idzv. v een verkeerde richting

uitgegaan"".

Volgens anderen zou ««oiST in dezen zin te Sk. niet in gebruik zijn.

VnnnB • o o . . „ o ry o
' uu"ü lunih-n i_ixntnji KiiHifyp rijjirvt v) rt Kn im t xm tu) rtorirviiiton im net r> itn isn 00/1 \
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Wbk : geeft het op gezag van Rh. op in de beteekenis van gedesoriënteerd.

Wdl: Tg.

/ o
392. m«mm «sin 2 — aji onri iq ij .

Volgens enkelen zóó ook te Sk. Volgens anderen echter zou het daar

alleen in gebruik zijn voor vuile handelingen, een slecht levensgedrag, enz.

393. Q(j(Kïi(ino)(kJi(|

(kJni[]Bfli)ffl](i5ij|(i[j[kj)^. = (KiMinmasïiiifiikJKiiiasDiCKJiji, (iniKiniinx );(in(Kiii(ï]0(.

VOORB: i.n Knnsn<hn,us-~rithmj (K/lniHvnusninitJl ^êViaJ/un^w

Wbk: geeft de beteekenis van nminasnn^antisna^ en nammajunMnntun niet op.

Zij beteekenen pas iets hebben.

Wdl: bedoelt blijkbaar hetzelfde met ^-Nna^bTizr^^isiu/^ = lunrónmoyf

Mijn berichtgevers kenden dit woord echter niet. Bij
^m^^ vindt men

opgegeven ^(Kn^tw^mj^rm? — vftfnvfasnvf^annsnaj^. Volgens mijn berichtgevers

zijn beide ook te Sk. in gebruik.

394. Kin «sin aan ij = (uin asm ofui ij

.

VOORB: Zie bij asn^nn.iQi°^.

395. m (ktti on (isii arui ii — m o m ~i i asm il.

Dial. Dj: 339 en zie ook ««s»^»™».

396. (Kïi asw == ajin cuui o <ki i .

VOORB: <Hnin,viaKinj)tiJ)(hA!Vi\ ,viM~m'niKHqwttisn'nxi w

Wbk: geeft deze beteekenis van mnnM^Mn = versteld stuk, in een net niet

op. Voor het werkw. boeten zegt men resp. ê>iÊêt en «m

Wdl: geeft zonder beperking op ^^} — ^m®^
Zie ook ^a^.

39/. ffl(HTJ)2(kl| = (1(1 (HTH 2 (kJl

.

Voorb: zie bij ^-m^é.

Een enkele maal bezigt men ook «naH^,

» = OCJC

Wdl: Tg.

Het is zeer weinig in gebruik. Zie |™w,

399, (Hïi (kii (Ui f] = iu (in (Ki [l , waar aMeew idzv. „vermindering v. straf".

398. IKm(kJH=(l(](Kïl2(kJI, (KUl(kJ)
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VOORB : MiynMtuiuthn^Mvt^omMtunM/i tun fj tut mnj^ ui \sn k.mu\^ho ^% t aom^ twn M^jtJtiutji

O Q O
OAI&ltLCI lUltHl -JTj

"^ïffr}
rU>

1
lta <Ur

]l

l>

f\H
N

400. (Kïi(kJiiCTi[| = on mi «£ o , tui tq tui as o
J

' <£j<uinM(ü{tütlmthnzwt>j)fipiMwcuüi\ itö^ricmz(Ki)!Cirt<utJinriM2!ü')KiM(U)\ iHWMurntt

Wdl: geeft voor Br. op ^ajuan/j = «jmk».

VOORB ! (inruimMMitüntnMZtwnJitiTnoJittmtviis ttn^ncrntaj)icinr]tlMnr)MttvtiH3 0Jt(V)\ ton (M «Hl OEA Ojxji \\

401. tmiKkn = tui «£i arm
(]

, (kj) onn ui
[]

.

Wdl: Tg.

Zie ook „Q&.

402. (K|(KW2(l[mj|2 = TC] (KW 2 (KI (£12 .

Te Sk. alleen gebruikelijk in het niet door Wbk. vermelde ^tum^étt^KTtt

«M! — onzin, praatjes.

Q
403. (KU1(K]U12 K. V. (K](KW2(U1

404. on (Kin 2 o (Ki o = (ki(kw2(kio.on (Kin 2 o (Ki (1 = (in (Kin 2 on c

Zie OOk bij xjikhyj.

405. (kw win (isw
[|

==(wi(Kin(mji-Ji(kJicinn

EJiotkooaruid = ?

406. (Kin (ö)(ifui

Qo (M o aan n

De beteekenis is zich wreken door een handeling, die het gedane leed overtreft,

bv. op een scheldwoord antwoorden met een klap of één klap vergelden

door een pak slaag.

Wbk: geeft het op als tëmb. voor o^»^.

Wdl: geeft voor Tg. op ^o^ = «»«a.^. Dit is echter minder juist,

daar mivimj} op zichzelf niet gebruikt wordt.

407. m (KW 2 aan
[|

—
(in (kw 2 oi (KJi il , t.w. de witte kool met een krop.

Wbk: geeft in dezen zin ook ^nn^ op. Volgens mijn berichtgevers is

het zoo te Sk. niet in gebruik.

Zie ook H ru> ?«m ojttt

.

408. Kïioan

Q
oorui = ai oitj?.
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Zie ook iNnjjp.itn/i'

409. (HUI Tl (MO = iq (K111 2 (KI Ol 2 llSUl (1

.

^ cJl (°n.
( cJ[

Daarnaast is ook tq^ni^tcmasn^ in gebruik.

410. ik|(hhi 2 orui chui ri = ?

Zoo noemt men de houten scheede voor een bendo, gobang, enz. Te Sk.

wist men er mij geen overeenkomstig woord voor op te geven.

411. ui cktj 2 o (Kin
[]

r= in (Km 2 ann fKin f]

.

ut]o 2 (triMmn — (i/inannoiu nl. idzv. koffie „met suiker koken".

Wbk: geeft in dezelfde beteekenis op gezag van Rh. op lqtKn i 8i^»ai ttn.it.,^

o O /
ZZT 97 urn ? (U> (W idrj <v-n nnjt .

412. (K1H 0O.J1 (KJ1
1

"il

Q Q Q Q
(Kin (ifui (M orui (Mi = nsin o (ku tui !KJi o («. ver/', schrift enz.), arm ui asw ui asm i

mi, j| «i, J| on, J['

VOORBr tntuni trui ^ce/ixnin tut tisn ..moK turioptna aptrmji ttoriK»tHri^a<i<-nnaMtnjiaj>r)iun\ iki xji vu ma tm

O O.ricmMtui tyntiJi^Atmn tuntiez tuitui^ nytuninimaituntHrituri'nxmifuntijviv) tKiiin\ tmtcmrn rui i.) n i > i n ni

oJtcntcn~/ntn<imq\\

Zie OOK rui ma aan .

WDL: geett Op untruioJiji = trui ma tisna .

413. m ooi 2 (Kio 3? = Qjm ui _ji (Kin o

.

(«n,
( \ ^ cJ(

Wbk: geett het op = aarden spuwpot. Volgens mijn berichtgevers kan

men het voorwerp wel daarvoor gebruiken, maar is de gewone bestemming

het bewaren van roedjak of zout.

Wdl: Pm.

414. Mm o Mini = (Kin ukkïii.
anj 4 lf3 4
Volgens mijn berichtgevers zegt men het ook in Kadoewang.

415. Min ari == hesi (uj

.

Nl. als bijstelling bij QSi. Zie ^^.

Wbk: vermeldt het als door WW. opgegeven als „klanknab. v.h. stilletjes

heimelijk zich verwijderen".

416. Min ui N. ((KMioaruifi K. = (kui ui orui o N. (Km ui K.
on. VJcq J[ v^Ol c_l[ n.

Dial. Dj: 334 en zie ook ^tui^na^.
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317. fKin firui oji ri = nno^i 3 (Kinrui , nl. ah aanspraak.

Het in Zindeelen § 474 te dezen aanzien medegedeelde is in zooverre

minder juist, dat bet woord anders dan in brieven thans te Sk. niet meer

gebruikt wordt. Te Tg. is het echter het gewone woord.

418. (Kmancui

(mn m tui ? tuin (w 1 = (Kin mui?.

TT O O
rn<KV)tiin M«)«i nrrirntui^iuri MVI^

419. (KUlfUUl = fisnarui.

420. «m UU) (M [1

ü Q ü
aziiiuiwii, ooi ojui (kn aan cuuicKJin = 01 (M n 01 (kil ,jkki n , aan tui m ~n <ki 1

.

<*K J cj[ ^ ^ } J| ^ <J[ ^ «J[ ^ cJ[

VOOKB : mtimtwirirnjizifflM^KntiMMji (Ol t<yixMMiruivvi<tJut) tnttrmiui <ui .Lwn w

Zie OOK iniruiiMjt-

421. aai otEJi | 2«e aiomn.

422. tKïiooi = asin ia (En ij

.

Daarnaast is ook «^aaisu in gebruik.£?^

423. (KÏHEJI

Vergelijk Taalsoorten I bij ^^«^.

(mnootKin = ?

Verklaard dOOr ^^^^TiMTi^zftaWiUJo^OTiuidmM^fCTfcTn^d/nfMfl Ktrjarmxm^nKi'nnmt

vn^tiM. Een er mede overeenkomenden term heb ik voor Sk. niet kunnen

vinden. In vele gevallen zou men het met «j,,™^^ of ^(u^on-mon»^ kun-

nen omschrijven.

VnnBB • O o O (?) O. QV UUKrS . « (Mi ? <t>( 4/i cm Kn in ivn »o _s*<isr) <nd im <l/i <iït) 01 d/n \\

De beteekenis hiervan is mij niet recht duidelijk kunnen worden. Zie ook

om &i.

Wdl: geeft het op — ^wm^j. Dit is volgens mijn berichtgevers

minder juist, daar men het ook kan bezigen voor bijeenkomsten overdag.

Q . Q

[ ca J|
( Jl

424. (Kin o 'Kin 11
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•

Q C\ C>
Kiii (fcii firi (Kin o = (kji onn M n

Wdl: geeft op

Zie ook ,Q£}.

425. mooi 2 m njn 2 irui
!]
— (istji 'isinn.ii iki

{]
. (Kin n (Ki i ]

.

Alleen in de uitdrukking ^n^wrQnruiMUOT».

426. (KinmorLfi = (Kin (tjj (Kin (M f| , (ïjokkhij, nl. als benaming v.h. metaal.

Te Sk. is wèl in gebruik lunnJi, nl. idzv. conservenblikje.

Wbk: geeft ^«r»>o^ niet op. Het is te Sk. ook nog in gebruik in de be-

teekenis van petroleumblih, zie bij iSi^. Opmerkelijk is het, dat de <**

in vfKmttayi volkomen wordt uitgeproken, evenals in ^t>^.

427. (Kin .ïiji (Kin oi asm ij == ?

VOORB : ii^-n Knuniu-n.m niuiithru nn \ iniiiriJiHii i:ntJnrmv)xnnintV)?,tHri'r>,vrriq\\

Te Sk. wist men er mij geen overeenkomstigen term voor op te geven.

In het opgegeven voorbeeld zou men moeten zeggen ^^m^-Q^^^m^,

Maar in andere gevallen, bv. bij een bezoek (-= in opschudding) zou men

weer moeten zeggen ncYn^cm^»^ of aSinAirumao^.

428. (mnnrui (grw?) = (Kin (kui-vkckmi.

VOORB . -&n hamuti vt riim i u?r> iki ri.it rut tan tik \\ ritrniioijKi un iHitunt&iqtaniaii iKnftji niruqtrn ïu u xn

Te Tg. is in dezelfde beteekenis ook «*«» in gebruik.

Wdl: geeft het op — «7,£rn«^. Mijn berichtgevers echter kenden deze

beteekenis niet.

429. (Kin o tui = aii ieji iKin n

.

JQ ij 4
Ook wel verkort tot <um.

Wdl: geeft alleen den verkorten vorm op voor BI., Tg.

430. (Kin o zie oioitKinii.

431. aai o "in (ki zie bij ojkki.
) .isl, ' jnsL

432. (Km (tu in (i^ — (kdi (aj m urn

.

Daarnaast is ook *Q^a^a.u in gebruik. Zie ook «£)^^*/i»r^ en a&^^mM^.

Wdl: Tg.
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433. (Kïl ((IJ) <H] (O (KI f] = (K1H (o m mui

.

Vergelijk ook ^^«s. Volgens enkelen mijner berichtgevers zou men

het ook wel eens te Sk. bezigen, echter vroeger meer dan nu.

Wdl: geeft het op als afleiding van
[

S,^ Ib>.

434. km (ojj m oi <ki i = (KinUjaiojui

.

Zie ook Jriït&^iK.

435. on (Kin 3 (in ui 2 (Kin
fi

(Hl (Kïl 2 (Hl (U 2 (Kïl (KI 11 = (l£ (EJ1 _/) , W /. als A «5. VOOf Ol (UI OHfl fj

.

Zie ook (kij rui nmj

.

436. (Kin(ui_*(uu) == ((Kin iiij](Kin||.

Wdl: geeft ten onrechte op ww^w.

Vergelijk Dial. Dj: 370.

437. (Kin (ui «rui
[j

zie bij (Kin (in (EJi _*2 (irui n

.'

438. (Km tui aan o (i£ = tui arui o (i£ , w/. idzv. „tweede gewas".

439. (intKinoJi = (Kinaoi.

Daarnaast is ook mi^ in gebruik.

anfinoji = ?

De beteekenis is: vlechten, van een bij elkander behoorend complex. Te

Sk. wist men mij daarvoor geen afzonderlijk woord op te geven. Van klap-

perbladeren zou men daar eenvoudig omo^ zeggen, v.d. staart v.e. Chinees

daarentegen «kkVi. Wel kent men er taim^^tü, maar dat is een andere

vlechtwijze.

(HjïKin(H](Ul zie (Hl (UI 2 (Hlo (irui fj

.

440. on (Kin 2 (in (ui (Kin ij

at] «n 2 (Hl (Ui (Kin = (K) (m 2 (in iri 2 (Kin , nl. idzv. „uitlerabben", v. iets, dat diep ligt.

VOORB : ajiMtwniKritiniintMmtwntruritKn w

Voor dit speciale geval heeft men echter te Sk. den technischen term ki<%&

Wbk. geeft dit niet op.

Dialekt v. Tëgal. 6
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441. (ïltKin 2 (tlCUl 3 CKïl
fl

an an 2 m (UI 2 (KW 1 = (UiTi (ism l]

.

VOORB: Zie bij tunOtcrnj.

Te Sk. is het in deze beteekenis Kas. Bovendien is het er nog in gebruik

idzv. sirihbladeren plukken zonder ladder. Wbk. geeft dit niet op.

WDL: „ zrntcti 71 ruizitmn rui ibi itrn (isi nri itsnn\ luniunvi: ncrnrntnAttm^mqiïmknMtMntui'tffls *-£•

Met dit laatste zal wel dezelfde beteekenis worden bedoeld, als waarin het

woord te Sk. gebruikt wordt. Te Tg. was het echter volgens mijn bericht-

gevers zóó niet in gebruik.

442. (Kin Mi tui asïi n = (oiOKaniKiij.

Te Sk. is het in gebruik voor aspiranl-officier, dus = ons cadel.

443. (ï)(K¥]2(ï](U12(kJl[) = (ïjTri2^J).

Daarnaast is ook I IIKI) in gebruik.

c> O
444. (Km (ui aan n = (Kmoon/in.

445. (Kïl (UI =: (KI (UU) (KI(KJOJU) (KI f].

VOORB; fun dj) irui kh \ rt tvut jfn itm imn tinntxn ~m i truien mniauiqiun \\

Wdl: Tg.

446. mfKintui = nntKinin.-

Wdl: Tg.

Zie Ook rjmnrfM.

447. ;Kin(i£ == (K|(Oi2(U).

De Soend. sQ^^, langer dan de mtmtidh, maar smaller dan de

Wdl: geeft het voor Pm. op — »m^,.

Wbk: op gezag van Rh evenzoo voor B. Voor Tg. althans is dit minder

juist, daar de karakteristieke punt ontbreekt.

448. (Kin (uu)

&*IQf-

o (Kin ajui = ojïi tinri oii xm 2 «sin

.

Q
449. (Kinan =

Het in Dial. Dj. 964 ten aanzien van het Sala'sch gebruik medegedeelde
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bleek mij bij onderzoek onjuist te zijn. £n (niet &>) zegt men, wanneer men

wil, dat de ploegbeesten nanr links gian en cmn , wanneer ze naar rechts

moeten gaan. Te Tg. zegt men in het eerste geval eveneens £n ,
maar in

het tweede geval o%,*m. Vcor vlugger! zegt men te Tg. ^«njoiouu, te Sk. m,

mouuttiun mauwt»

450. (Kininnjui

Q Q Q
&j\ (Kin «n mui = (ki\ om (Kin

.

451. (Kinmui? = ?

De beteekenis is: een vm&njia nog op den haspel. Zie ook «yn,™^.

Zie ook «Q$.

Wol: Tg.

453. ,Kii] oin aai
[)

= o om) (Kin il

.

Wdl: Tg.

AZA ^> O"
454. (KUl (til (LCl

[J

= 0JÏ1 (Efl (EJl 1

.

Y VVIVJ5 . i,-n X)M(KW(&»(lfl^a(K7«TI(C7l(ri.»^iKt>ff.J» Ml")W *tf
•" Ofl «H *.« W 00/)^M »0 'T) O ll/W J <Mfl \

Naast rjKmrciisnjf en tKrtQnjtq. Gewoonlijk bezigt men het verbonden met

rutvtsa
i

0-US (K7)«»«)7)»).

, Rr O Q O
4öÖ. iKld O 911 (UU1 (KI

[|

= (Kin (EJ1 (El (UI (UU1 (KI
(|

•

Wdl: Br.

456. (Kin ano ~*2 aan n = ? (Holl. kamizool, R. M. 0.)

Het is de benaming van dat Europeesch fatsoen van een jas of buis,

waarbij op den schouder een naad en het mouwstuk gebogen is. Javaansche

kleedingstukken hebben dien naad niet en daarbij is de mouw recht.

Een derde patroon (^«^ctrim^m) is dat model, waarbij op den rug drie

naden van boven naar beneden loopen en de schoudernaad meer naar voren ligt.

Te Sk. spreekt men van resp. aQn^^tunMmmrut^i , nQui^mmtp-ni-: i , en «Q^

vnMT,niivi2tmiêirS) nii^n. Of ze geheel er mede overeenkomen, heb ik niet kun-

nen uitmaken. R. M. 0. gaf mij als Sala'sch woord voor kamizool op ,

-M-n^ » voegde er echter bij, dat het niet. algemeen hekend wa«. Mijn be-

richtgevers kenden het niet.
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. o o a. .. o .. O o .o

. (M<ima<w(uitrinu&i%ri!Ciiarn<ri ia 1.-77 ?) i
•/

tui iriasni ten rtmn struin Ui oei tl t ij rt tta ^.1 1 rt v,n jnMVOORB

« on -ji i rt nsn ztuz mt w

Verder werd mij ook opgegeven i&ttfnn&i^t trut/j idzv. een slag of stoot krijgen

met den elleboog en van weggemoffeld, dit laatste naast Sitmojtn»». Volgens

mijn berichtgevers echter zouden die drie uitdrukkingen alleen voorkomen

in kwinkslagen van Groeboeg.

457. Kino orui i = urn eji (Ei) n

.

Zie ook wnQtuiji.

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

458. (ïl (KÏ1 2 tq (£J1 —1 2 = ï] Ol 2 On (IJl 2 , ClYKKl.

o- o
459. cmJi tal -Ji arm

4
(Kin o -ji armn

Dial. Dj: 384.

460. (Kin (ino -Ji

( *K
. I

on ono ~Jl = ftfionn, nl. idzv. nop zij dragen'.

Zie ook idhSn.

Wdl: Tg.

461. (KYIOJ) — (KïlfEJI, fkTKEJl -Jl.

O] ^
VOORBC cfn ^munxq'rt niun in.i^ri'h i uirrLt tn uhkoiei Jj \\ tui xntnitnrtitfi tul inM rtM -jrt ofitnryi aoxfi

un n~n asnM^1 ^

Zie 00k iQ&a.

Wdl: Tg.

462. (KïKEJll

/in (tn ui mi ~» xn ttó un -Jt w

21- o o
CKJ1 (K¥l O <] 9 (KT1 (O f) ? = (kl (KT) (UI (UI (U dl (UI ~d , (KJI (IYI O EJ1 (0 11 (FJ1

.

VOORB : n.ij) ? (E? a/7 ot Ti «ti/n ik .jj» ktj t&tn^ttn(E!in^\\ <n ,ö ? asn ,757? ioi-lii l-covj nti iejij^mi <&)t]\

o O .
n k n ? .i«aO 71 ( 1 1 L71 ri 70 w

Wdl: Tg.

f)
\ £7

463. (KTK&Jl

o
IKBl (BI (EJ1 = (Kïl (£Jl .

j co o\

Zie ook »Q i&j^y».

464. «111(01 = osonn, «Jlirj.
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VOORB: nv)tivnf/iiipmiiicrr\ hJiitrn^'riaJi^xjn'nKniiKsi^

Evenzoo van een reis, die mislukt, omdat men bv. te laat komt voor den

trein. Zie ook ^m,^.

Wbk: geeft op gezag van Rh. dit ^M-m^i naast m^ ook op idzv. spaak

loopen.

Wdl: spelt ten onrechte ^wi?™. Ook de gelijkstelling met ^tvn^rn is

minder juist.

4bO. IK] (KÏ1 2 ftt] Ol 2 = (kJ|
(KJ

(KI 2 .

Alleen in een Javaansch huis, anders uné. Q^mh is te Tg. de naam van het

vertrekje, waarin men de keukengereedschappen, de rijst enz. bewaart. Zie

OOK. tniKwtfnMiï*

Wdl: Tg.

466. (Kin (l£l (Kïl

n
iKinnnantKin =. (Kinoin(isYi(Lnnit](Ki, owosmirifKi.

fin fin (Kin ij = (ï](Ki2(ï)ip2(Kiiiij, nl. idzv. „met de knokkels op 't hoofd slaan".

V UUttB . irjiun zm an iri <o inyinmi nicn 1

1

•» {<tm ni % itn itn tm tifi rn tm \ ,un itp ot tarn un w

O

(Kin nn (Kin ij zie m oji

467. (Kin (in «rui
|j

= ann arjim 2CM , nl. idzv. „lijkbaar"

O /

arui (i
= arm

ICJ

Wbk : spelt ten onrechte vmmaji.

Te Sk. is ^nStn^j ook nog in gebruik als benaming van het— gewoonlijk

met wit goed afgeschoten — afdak op een graf. Wbk. geeft dit niet op.

Wdl: Tg.

(Kï) Zie (KW (Kin.

468. (Kin un = mtKinan.

Daarnaast is ook ntmën in gebruik.

vdBr: 20—16.

469. (lckkiij ('ndan) = (öi (kji (?), ai (KI (?) ons „dan" (?)

VOORB : 7i ivm vjm t iet in iijt^mriivrej) in "-n iki nn.rvtitai ui Mt|Mont; i n rtl
rt-yi rt »ni tvn op aput rtaJtt

ivnirLtw riMAMiiOinniKn^cuitijittjiMn ,m im ~m rn o ^ w liin Zie OOK. DIJ itjinypzq.

Wbk: geeft het op als Kw. voor <*,,&.
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470. min 3 (Ki
[]

GUYl «| (KI 2 (KI (1 = ?

De beteekenis is lijdelijk ergens verblijven orn daar bel een ot' ander te

doen.

VOORB : urirtMinn'n uniuriitj) q-ntuwniuit rw a/l* w

anm(Ki2(Ki(EJ)(in(Ki(] = r

Voorb: ^.^M^^^^i^i^^.^ , d.w.z. Dadap komt zijn eigen eten

opeten bij Waroe aan huis. Te Sk. wist men mij er geen overeenkomstig

woord voor op te geven In de meeste gevallen zal men zich echter kunnen

behelpen met èanrrmitnn Ot nnirmW'

Wbk: geelt op gezag van Rh. vnmaptaan ook op in deze betcekenis.

471. (tcim(K|(Ki)i[j = (icimoiMiin.

Wdl: leidt bet af van Qmm. In hoeverre dat juist is, valt niet na te

gaan, aangezien men wel naast Qnmmtji ook <uimxn»mn gebruikt, maar voor

het werkwoord uitsluitend *a«<u bezigt.

47^. (ici (Ki I = maxi (Ki.

Daarnaast is ook ^u,™ in gebruik.

II = ?

VflflRD . Q« Q. £) 3. -O O O O O" wltti ' maotumn\ xm i\ in imisi ri i h initmthn/)\ iaim.Kn n ttn tniuit.uinpim ^11 ^ iciy^-nt^ita

o o o
nm ik) -jrt tut <un oji in ito \\

In het eerste voorbeeld zou men te Sk. zeggen n<rut<n<rvit , in het tweede

ntuiinaa*

WüL: „timant kprnoitnjtji (löl.) «mm m rirniiw

Q/ • ...
0X1 21e mj axim-in.

473. aximin = nomo».

VOORB: Mrjintinrnnn nivïiihjj'cmqi run ik ihtu tn rrn t itrn Si t% im n

Te Sk. zou men zeggen , nittjuntSt'n^m,

474. oxnn? = awmirm (?)

Volgens mijn berichtgevers te Tg. zou het zijn een klappersoort tusschen

de inunnn^nt en de gewone klapper in en zelfs lekkerder dan de ^tmz^^at.
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Zie ook <v,{.

475. (in o (Kin = iqp.

Zie OOk mitxizicniwi/i'

Wbk: geeft mowi alleen op als Kw. idzv. «vi-r,*™.

Wdl: geeft voor Tg op^^K». w^ is daar waarschijnlijk een drukfout

476. ((iq (i£ (M f]
-= (W) «Tl «rui f] , nl, idzv. „gierig".

Ziie OOk crntie; q en iok uk ojiji

477. iicii] = oifKj.

Dial. Dj: 408.

Zie ook iwiHjttJiji-

478. in (Kin = in (Kin on (in (eji n

.

VOORB : axjfrcnm m tvn \ aaiHTia/ii neut ?,ihij>\ noJimniKixm iuiiu)ka»oj\\ n<in»fn\\

Daarnaast is ook ,KnirwMOM| in gebruik

479. «j (in 2 in (Kin 2 (Ki
[j

= (in (in 2 un (Kin 2 (Kin il.

Wbk : geeft het in dezelfde beteekenis op. Te Sk. is het echter volgens

mijn berichtgevers niet in gebruik.

Wdl: Tg., Pm.

480. (LQdnfi

uittil (in (W(Kii] = (uiui.

Van Chineesche pijpen ook wel ^^«i
?

.

481. axidn

m (in (ï) (Ki = on (Kin 2 (inm (r)(ïjtKi = (int

Vnr*RT!.o 1 o o i o O O O .
v uurtc . (o in rirm ntKn ziui K)Kri'naJ)itnnr)nn (tai ~mrKinrt)in.i^amic)<^ nn : rroMmn xji w

(in O (in = dn (in, nl. idzv. „dus" en v. „plaats hebben".

V OORB : niumirvi^ r.i > t nu tem n i 1 1 y
.• / in >i hi /ki ,in iki vt? i /i w

vdBr: 38-4, 59-7 v.o.

482. m (in — (inn<in!Ki(uui(i-n[j.

Wdl: Tg., Pk., Br., P. (B.).

Vergelijk ook Taalsoortkn XII bij QS£ en zie ^tw^lu^ beneden.
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(1X1 (LCl (KUl
[)

Zie (UI (fcfl (UI (K1H -#.TT|

.

483 fin(ici2(ttjaxi2(irui[| = '?

Volgens mijn berichtgevers een dikke gelei van fijngemaakte këtan en

katjang idjo. Te Sk. kende men dat niet.

Wbk: geeft het op als „een dikke gelei v. këtan en suiker".

Volgens mijn berichtgevers zegt men daarvoor Qihmnnnjmsnn en heet 't

QiihrnnxMriicMn^^ als er rijst in plaats van këtan in voorkomt.

Wdl: geeft het voor Br. op = Qm-

484. ici ttsïi (Kïi ij

(uin(mCT(OTin = !trininn(icif|.

\fnr\T>T> ' Q O a-a ° „ ° ° . o. o

Wdl: geeft «i*™»™^ voor Tm. op — ^^m en 3».-»,^. Mijn berichtge-

vers kenden deze laatste beteekenis niet.

485. (in(ixi2(kJi[| = ooi o (Kin ii (#o//. doos.')

Daarnaast is — voornamelijk in de desa's — ook Q^am^ in gebruik.

Vergelijk ook Taalsoorten, blz. 16.

486. maxi 2 o •= moman.

Ook naazxn is daarnaast in gebruik.

Wbk: geeft beide naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers is ^.n in

te Sk. TD.

487. oxioooji = ?

Volgens mijn berichtgevers zou Sëmar drie zonen gehad hebben : Groeboeg

voortgekomen uit den wind, Doewala en Gareng.

Wbk: geeft (™->^cw^ op als een anderen naam voor-K^rw»?.

Te Sk. gaf men mij op, dat Bagong in de plaats trad van Nalagareng en

Petroek tezamen iü de landen ten O. v. Soerakarta. Vergelijk ook Mr. L.

Serrurier, Wajang Poerwa, 56.

Wdl: geeft ten onrechte op mnM/varu,.

488. icKüianni]

o o
(in o onn (Ki ij = (Uia/YifKiij.

™n dl cJ(
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S,<m<taji is, zooals bekend, een verkorting van „o£}™^, dat volgens een

enkele mijner berichtgevers ook te Sk. wel eens zou voorkomen.

, on QO O 111/ Q
489. (ia o onn

[j

= (ixi o onn il , nl. als K. van orui onn

.

Zie Taalsoorten VI bij w,ul<m| en zie ook AS^ en ^Q,^^.

490. (ui

Wordt ook wel met den neusklank uitgesproken, bv. wanlji ndaloe, wahoe

'ndaloe. Daarnaast echter ook zonder neusklank.

491. dcimanji

cum (Ki (inorui — xci (Kin ori on on

.

V UUKJB . ,i/n turn irui •> irjinmiiD) Minn ikkwiikd ,/n iuj \\

In denzelfden zin zegt men te Sk. in de spreektaal «r)^^^?^

492. (inorui

(KDi(inan/i (inarui I — (Kin tisuiarui (isuiarui, ;*/. ulzv. „voortdurend door het ongeluk

vervolgd worden

TT o / /
II = (Min arm (ki oi (Ki

%
VnnHW • __ (?> Ci a > a~ i- -> a
v uuftB . nritui n hrnun )inrn (Mtcn rui ?e.i masnni n i i m > i n >j j i > > 11 i i > i ; i i n } i i i i n j > n nrm > irn

a/ O a a
i i inrnn-.ri tan) iki nninji (urirtt 11 n ti ./ isnruiw

Wbk: geeft bet in ongeveer denzelfden zin op. Volgens mijn berichtge-

vers is het te Sk. niet in gebruik.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ut,M,-vié^.

Zie ook jh™.

493. (iqanji? = anticiMarun, man2(in(Km2(Km[].

Wdl: Br.

494. üri(ici2arui(Ki[j = (inaxiBOdiKKitKii, Kiann2(i[](isi.n2?(U¥) ikii.

Naast het ook te Sk, gebruikelijke ^nmmnyf.

Wbk: geeft deze beteekeuis dobbelen van ntimruiMa^ji niet op.

Wdl: Smr.

495. ia maan

/
urn (Kimarui = a_rm (Kiia/imTm.

I
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Wbk: geeft den vorm ^^^-n^ niet op. Hij beteekent: in menigte naast

elkaar, bv. van ploegvoren of van de sporen van wilde varkens door de

padi.

Wdl: Tg.

496. rci ia 2 M «rui 2.

/

1(1 (Uil 2 Tl (Llil (KI (KI 2 Ï] IT1 (12 = «Tl (Uli 2 TJ1 fKl (lü (t , il] (Ul'1 2 T 1 (Uil <K1 IU1 (KI
|]

.

VOORB : h,'» Ti o» »i rn? joi >ii in tin im ntmrniruiï^ mm.i ntuil isn w rucmiLn Mtirrrt i: i i ri»HT){tun

<i~n ft ivrt \\

Wbk: geeft den vorm ^m™,^ niet op.

WDL: geelt Op rtnmriirvii ^zz. ttnvui.

497. (lainjKKuio = ieji (KKKiaiuia

.

Wdl: geeft het op — QQ^nn^. Volgens mijn berichtgevers echter is de

beteekenis uitpuilen In de beteekenis van slrak, slaroogen zegt men te Tg.

evenals te oK. jj.? ipmnHwa

498. (K](LC12(Kl(KDl_*2(KlIlf|K ( J|
o o o ...
Wm*UU12!tt](Kljl,^k2(Kl!]lj = 'KUiarn (IKiKlIllj, 'KTil(K](ian2 1ia^2(KTH|], til. idZ-r. 9 0/n/C-

Itcht", „een koopje gesnapt".

JNaaSt i n n i.i mitp?
5

itfn interim 'T) iiHWjt Cn mkikiii id<nvj> Zie OOK n™?nn?m,) , v;

<r\j
/unvuji en , ,,

,

v wkb . ui xn i » kii i i i< rni jn nin tE<i(K:t tui 'rui^iri tut ) i.i.»\ i ik i i.i i on i i ixjm » i.i i.i i.i Kil il tn i

o . o
71 M) -i« ? IK71 C£U Tl (UJ (LUI ^ \\

Wdl: Tg.

/ /
499. fKl(lCl(Kl(Ul = (KIKIKKIO

KI KI
Ook van een langen stoet achter iets aan, waarvoor men te Sk. zou zeggen

£

500. (ici oxi (uimi onmin

(UTTKKianjKinajii] = (KinTnajifia^

* UUIVö . mii n i.i ui i.i ui ,7 i hl ,1 uii.11111 ril ! iiii.i niiin-n; i'ni.n m L n il n in _ »
O C) O S a. O J O Q O 3.Ml 7. // M l\ I I I 11 ..' I Ml 1 IIH111I ril .Illl.'l 11 11/ M II ! 1.11 1.1 1 I 1 1 Ml 11 1 1 Ml . II 17 J_ I 7.1J M

tui Mi (ui ojia\

Zj\Q OOK rjKnzrnthSii'



75

Wdl: geeft het op— wn* en als voorbeeld: maa^^&Qxma^aQ{Si^im^<uni

rfnjf^MiKn<rj,rvi^ Mijn berich tgevers verstonden dit niet. Vergelijk ook bet

btllil SCbe (un op crut nn crrin

501. (ici iioji (irui o = ?

VOORB: finirunji ^tti ^riK> t tintMhrp KijnM:ii»wwm\\ ia ni »/ / _ ; /) .• i . i i < i ,i,i a i > i i i n
i

502. (uimtui

Het werd verklaard door «n<runu«^. In de orgegeven voorbeelden is bet

ndmam 01 m ten i txwji •echter meer ^^ niBinm ot nicvuun

i cv
(tnn rui nrui m tui — (ui LiïJi (Ki . (uin (ki mimi mui .

VOORB : ri\ n i mi ^d/n iKMyn tfl itöpn itrh i< ri kt) < wia niuiiooi -/» jp rb» >> i'i \\ »i i m mm r» «sn »* i i tt i i.n i " \

t ii i-^ i n hi in n ui imaprnji ntuiasn ,1 1 ima\

Wdl: geeft MnOtnu^ (waarschijnlijk een drukfout) op — .1 „ ,,<« rw > ., . Mis-

schien is met dit laatste bedoeld
,

Zie ook i~-^

503 (UI (LI fKlll (1 r= 301 (IJl (Klll fl

.

^ J[ ay <J|

Wdl: Pk., Br.

504. (ui m (til 3 (Kïi (1 =r om isiri .

Vnn«R • ° ... 1 i . i. i

» uuub . en ij t in / i ii i i i

i
r> , i n ^tciaiiBlz >> V1B s in~n j i i ) m i na i m . m i in i 11 i ii > n : i > i i i <i

o

Wdl: Tg.

505. (ui(Ki(öi3

(Ulll (KI ilfUl (KI (Ól 3 = (K| (Dlfl 3 K] Tl 2 9 .

Wdl: geeft het op = m^. Mijn berichtgevers kenden de/,e bcteekenis niet.

Zie Ook imam.

500. (tCI (E1(LCI = O (KI .

V OORB : inwrt cm in ri ah w

Daarnaast ook mnQnanah. Mogelijk is bet echter wel het Sala'sche , „,,
7

,,,,

trjtypt. Dit door Wbk. niet opgegeven woord beteckent lang en smal, van

iemands gestalte.
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Wdl: Tg.

cf\n * Q CL,
507. «nnianiui = (uiotukki.

KI ^
ZilG OOK rituntnttJt.rituntnn

508. (icifkJi

o o
(HUI (Ld (KJ1 = (KU1 (Ol (KI .

I
KI

VnnRP i > oQ. / . a. a. q. . O
' UUKB . n tv) z iv> (ij) ah (kji tm i&t ir.ï) tuit) \ na tfjin/nttp nn ttrn aiiuui{tui : tBltKinsn

O o o
*.-« a/w ten irvi ^\ nun ttpfci

'1

Eigenaardig is hier het gebruik van <$<&{ na «,&».

Wdl: geeft het op — ^^wk*.

Zie OOk tin™.

509. do o (Ki

93
Q
1X1 (Kin m «n o (Ki

i

TJi
> UUKü . i;i hji fin n im ? tui tal rut n tv) z <tn tm ~m &? n:i \ M) <ej -Jitp acivïn .isr> int» tmn \

Wdl: geeft het op — „S)*»^»,^, dus — ten onrechte— als N. of KN. en

vermoedt, dat het een vervorming is van mn^untmi^Atm.

Waarschijnlijk wordt bedoeld tun^antKn-nnq, dat echter een andere beteekc-

niS neett, Ui tntun vunwttitm-

Zie OOk rntun

Q
510. Ofl <LC1 0JU1 (KI

[|

= (KW TIJ-

Ook wel met den neusklank uitgesproken : 'ndean.

V OORB : ttnarwn ikH hji ijttK^tn iw» ni.ij) tn turt haj) vx tiptvi • Aiie 00K Dl) n tui n tip i ti/ia .

Wdl: geeft het voor Tg., Pm. op — ^oïwjwm, voor Pb., (B.) — «8,m

tincm — V) ttsrt ti •

511. IK) (UI 2 (LUI (Kil = (UI (UI (KI f|

.

Voorb : zie bij ww^-
512. (UI O == (K1(KW2 .o = mi

Voorb

Wdl: Tg.

'l^W

CIO Q c>
513. tui (Ui uw == (isw (Ui (min .
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vOORB I tHrirtMnormirvijt inixnrnivm'-n itrniui fsumnw

Zie ook ,1™**;.

514. (io ei (tci (kw ~*tti = (in o ia (Kin (Ki n

.

V OORB : rui cm <rui ti ?im <n vi i z tui-rinmm irvi%\ <t<7 (l i i .1 in - 1 ' 1 »/ un > 1 1 n(&0 i/to w

Daarnaast is ook an^™,™^ in gebruik. Zie ook ung,.

Wdl: Tg.

... 00
515. (LcionnmiKi = «ïdcimiKi.

Ons en, met nadruk uitgesproken als uitdrukking van verwondering.

V/-v/-vt»t> o q /^o Oo on
V (JUKB . «»oi t <vi n iHJ t rj run t'riKnoJinm -ri .ui rimrtjim ili im aJ) (UI anihm im r/iuii t^ii fiuinn uiji iciiyi n tn

iuv tth ah \\

Wdl : geeft het op = <vn om (?)

516. (1Q(LC12(Ï1(012(tt](lC12(ïl012

Q
(uw «n (ui 2 m 01 2 = (intui^-*-

[^ K J
Wdl: geeft voor Kd. op ^natcqn^it = ^-n?^?. De beteekenis van dit

laatste woord was mijn berichtgevers te Sk. onbekend.

Zie OOk ajn<&i~jioJin.

517. (K](ici2(OianJi|at|(ixi2(OinnJi[j = (in (ei.

Wdl: Tg.

Zie ook
&l<

518. (iqfKion
[ia,

o o /

in (in (in on 2 = irn(in(iiH2(in(a]2(inji||, nn onn 2 m tti 3 ?

.

VOORB: tntimtiui ?innni^tniihnitMii^'n!iaitrinri ihv ihfijf iriiurif-n<ntuntirui%\ i&ninvitHiniitunfntun

Q. Cl
tn\ Miei viiriiMi MM<narhtK7i'ntijn w

Wdl: geeft— ten onrechte— op nuntnawt (in het voorbeeld echter Q^mt

'Tfipit) = tunviiHTiji- Volgens mijn berichtgevers toch is Qrjnatrjx^ii niet in ge-

bruik en beteekent San^*™ niet snoeven. Mogelijk is het een misverstand

voor QrfMtrn^rritrvijj , dat echter twee beteekenissen heeft, nl. snoeven en kletsen.

Zie OOk nmtem.

519. daaxifKii

Tl
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axidcia-niKij] = m (kïi (mn (ixi) fi
,
(o «1 01 2 asm [i , ai 01 2 w.

Bv. de gereedschappen van een handwerksman, de materialen voor een

huis, enz.

Wdl: geeft ten onrechte als beteekenis (van m^moojj) op ointo^.

(UI U] (UI (KI (KI Ij =(01 (ISY1 (15111 9S1J1

.

Naast ahdowM. In wajangverhalen komt het ook te Sk. voor.

Wbk: geeft al deze vormen in dezelfde beteekenissen op. Volgens mijn

berichtgevers echter zijn ze zóó te Sk. niet in gebruik.

Wdl: Tg,

520. «syi ? I rr ojifKUl, nl. in vragen als om o (EJI? (intuin 2 in

.

Dial. Dj: 423.

II = ?

Zie het voorb. bij ^17^ 3*7»™^. Het is blijkbaar dezelfde beteekenis als

in J.Z. I, 291 — 12. Volgens mijn berichtgevers is het daar niet goed ge-

bruikt. In sommige gevallen schijnt men het echter ook te Sk. zoo te ge-

bruiken, DV. rninn en tvitunoj) qn tam itJ) ^virt tui zvuim-r) innn/i Mn<Kn<un(KtiaJ)n.vit(tsn>iJinsninimt'~n

maxituM aan \

521. (ISII) (UKlQ01(lS¥][j = «](EJ12(ïj(lfU12.

522. osifi uui oi in = .isuioonTi.

Wdl: Pm.

Ook wel asn iht) ten ti .

523. on asm 2 tuinl

1

ajW(QH(if](isiJl2ajiJi = ?

De beteekenis is weel ik het = het Soend. MncumQ^. Een gelijkwaardig

Sala'sch woord wist men mij niet op te geven. De uitdrukking komt echter

te Tg. niet veel voor.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ^Qann.

o24. iisiiKKiiïiTntkii = (Kin (01 (o «sin (Ki o •

VOORB : v» urnm mi yn,&l<tfi M M 1 > 1 1/ 1 1 n },i 11 >i iki 1 11 : 1 i 1 . n 1.11 1 >i i.n : 1 11 . 1 > 11 1 n 1 11 11 ili ' 1 n >i

kil Tl/UI tHljl\

De beteekenis is dezelfde als van vniidhitun-ntcnt of van het Soend. unxrni

«Snasjn-
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Ook bv. v. iemand, die een armeren bloedverwant niet meer wil kennen.

Volgens mijn berichtgevers komt te Sk. in tëmb. in dezelfde beteekenis voor

o

525. asm (W

I oiftiKK! = (inojin 2 orui ?ina_nn 2 arui ?

.

1T C*
II (ISÏ1 (EJ) (KI. (IT1 (KI Ij = (UI (EJ1 dCl (Kïl (KI Ij

.

vOORB : tun rituin? tuil wn<n iviiiruiarn r»oi njittoi : linn^rii^arnrji/najnvtrnriiitji'riojiji tkn <u) tip xn m
a

tm otwi ccn tJ) <n ie/1 ~J) asn «n rj thntuiasn w

Wdl: geeft voor I op «mabasnwoh. Mogelijk is dit intusscben ook een

drukfout.

Ziie OOk dniBKinitcn^dt^n en ie/iM'

526. asm (Ki zva. asm7
527. asm rm zva. asm asin

,

*3 J
K.OO C^ C>
528. 05in(Ki(Kïi| = ag; on (Kin ij

.

Als verklaring werd opgegeven: «|oi?mywm?^m
? , zoowel van iemand,

die jarenlang in denzelfden dienst blijft, als van iemand, die niet uitloopt,

niet telkens verhuist enz.

Wdl: geeft het voor Tg. op — Q ,™ *u , wat echter niet geheel er mede

overeenkomt.

Daarnaast is ook in dezelfde beteekenis in gebruik <S£}«»^.

529. osintKi — (kJionjiiBil, alleen v. planten.

Daarnaast is ook a^nj,^ in gebruik.

530. osmin.

Wordt gebezigd als derde term in de reeks ^^^, <v,~n , '«n-3. Volgens

enkelen zou als vierde term ook wel eens gebezigd worden m<u£>. Te Sk.

gebruikt men alleen de twee eerste termen.

531.

I I

I
t >, i,i ; i t , , i / , ;.Wdl: licht dit nog n der toe met ,„„>,, ,,.,,„„!.• ,V

532. osinaoinrui

J cJ

o CO/
(Kiooiiinjiij = (Kidsin.
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533. mUsinoniwionjif] (of m(a^ mooi (irui ri ?)

flnuKimQoianjii zva. ooi maai «ruin.

Wdl: geefr op l/{^„ 1/1 xujf — ,/< \i<n.n .. />>,» ,;,. Mijn berichtgevers kenden

die beteekenis niet.

Cl

534. «syiti ikw ij

o a
(Kin asm ti (Kin ij = «ij ikw m iu asm ij

.

Het in Dial. Dj. 435 medegedeelde is dus io zooverre minder juist, dat

in dezen zin ^«^-^m^ te Sk. niet voorkomt. Wèl in ,£),„ -?,
, .„ ..,, , .„, .,,,j , bv.

i uiHnfunx/nniuni ten wtunoji A/nm <m ten a~n wt -n k n -ju tafnazn n

/AG OOk aeztntBtasnn*

535. ( (CT) (Kin (Kin n
=(asji (Kin (Kin ij = (oim (Kin ij

.

Wdl: Tg.

536. (ismTi(kiiij, (KiTj(kJiij = on (Ki.

Zie Dial. Dj: 436.

VDdR: 4U o V.0: tima^iiaK}fJirntixititA-rt(^jiihir)\\

JUlG OOK irwMOJiji'

537. (asino(M| = "?

[m o (kJi -*(Kin (Ki ij = ?

VOORB : in ihrm aj) rnm ri ito ihv irvi luiiunus: tttaiuKU) _a»*rn ikt» kj isri ii/n risii m icrm hv an xm ^ /ntunttmif

Q / Q Q_ O O O O .
i&iontncmi ttai OAArun <tK ttm uj) iki -ri imn aftfi tJI X7) isn run jsn 71 iud ? or») *2 ft»m n tB 2 w

Wbk: geeft het op = tm^rw n<un m of miümJSi. Zooals uit de bovenstaande

voorbeelden kan blijken, komt de beteekenis van geen dezer woorden er ge-

heel mede overeen. Men zou te Sk. moeten zeggen MiKaMi»MMM^M| of

vn<uz<un^cnj)'n(LmM<n'viz. Vergelijk ook un(<m.vi»ji3i, dat te Sk. in dezelfde betee-

kenis in gebruik is als flt,MA.

Wdl: geeft het op — q,»^.

538. ((1511) o non ij = (miuui.

V OORB : njn itftintn) mn «i n tu i op lasn i / n/l i nlm \

Naast ,8,tj)tnn.

Q
539. anasmiinTi(Ln|j = arui ti (Kin

[j

.
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Wbk: geeft in oDgeveer dezelfde beteekenis ook ^m^ op. Volgens mijn

berichtgevers komt het zoo te Sk. alleen in tëmbang voor.

540. (asm (EJi _ji aan i = (uiannnjin, (Ui(a(Ki(K)[i, tin ajifi nci rm azi (Ki [i

-

Wbk: geeft de vormen M omm| en ^^«nasi^ niet op, zie echter 244.

V. 153.

Wdl: geeft het op —- «S™^. Volgens mijn berichtgevers echter betee-

kent het behulpzaam, hulpvaardig.

541. asimnanni]

a ü
osmin onn (Ki il = ann (ui on (ki i

ann

V OORB : isnnn <rn mti aj) i) xm hkh itun tui iu> -j) ihanri run uk \\

(Ki
ij

= ann tui «n (kii.

i <rn mtj <ut <rt km ?»o) ^tun rui tui ~jim "~n run uk

Daarnaast is ook .móraw} in gebruik, echler met dit verschil, dat dit

ook in gunstigen zin-, u?,^™,*^ daarentegen alleen in ongunstigen zin gebe-

zigd kan worden.

Wdl: licht dit nog nader toe met m<M, aA, Xmi<n<njiasni6'%.

542. (MionntKi = (tiq tin ann 2 (Ki, axi on ann 2 (Ki

.

O ^ I fr [ o
Wdl: geeft ten onrechte op ^m,™.

543. m(asir)2(ïhTnn2 =(ïjinn2 = ^ajioaanf].

Daarnaast is ook (mo«^ 1Q gebruik.

Wdl: geeft op ^^^„hz, Mijn berichtgevers kenden dat woord niet.

544. as¥|(inTri2 = «sin if], alleen als naam van de sandangan.

545. tin asïi 2 (mn i = tuianotKiii.

Wdl: Tg.

546. osin Kin zie bij eji (rü .

547. (ina5Yi(K](Kiii2 = on ooi on in asm
[|.

Dial. Dj: 440 en zie ook „^^«m^ en ^mit^.

Wdl: Pm.

o48. on asm (Kin _*? = asinaai-du.

Daarnaast is ook nsn^n^^ in gebruik. Zie ook ^rmw^.

Wdl: Tg.

Dialekt v. Tégal,
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549. asin oTm arui? = ojjcknyoKinasnij.

vdBr: 16— 7 v.o. (hier ten onrechte xmagu gespeld).

O Q G
550. asm (Kin (O (i

= asinaaiEJifi.^ cll( «O, cJ|

Daarnaast is ook M,^ in gebruik.

551. nn «sin (Kin fi o-n
[j

= imniitKif], oi on ip 2 iki 1

.

VOORB : iniuniiru^'Eiiic)(ni!uniHrtrji^itnriArjrisnaq)i\uiit <r.n n^iri <hn ui tui 77 t\ zrinm r. i\\

Wdl: geeft op vfasnopnoyi = M,T,!tqtajf. Volgens mijn berichtgevers zegt men

daarvoor 7? asn ttajn nrt ttan .

552. asTJi (Kin zie üith.

553. mi (isiri on asn

o Q

/
1 11.; J

G)
)vm tui

on 05in on

<ï] (KI dfl CT1 =0(1 (Kin.

II I
^

VOORB: mn ttrn nri n tvi ~ji \ on (til tun nes tin tim tilt \ ita 77 7/7777 rsn ten n xj» \ o iXirinn Hji n 1m > m vfn tui

!tJ)frCÏJl\

Volgens een enkele zou men zeggen 777^^.

Wbk: geeft Q^asnt^i niet op. De beteekenisis: afrekenen met fiches, sleenen,

vruchlenpillen enz.

on asm «n asm ? zie «n asm m (

554. asm «sin (Kin n = (kJitKKisini.

Ziie (Kixruiizun*

555. (ism «sin (kJi tl = cïoi a^i

.

Voorb: zie bij «Q^^.
Wbk: vermeldt het als door Rh. ook in deze beteekenis opgegeven.

Ziie OOK cmifjtnurn

öob. dn asm 2 (ti asn 2 ofui (ï = iejkm, (ui(ui<iq(m<ki[j.

"Wdl: geeft het op = ,"70
OO a Q o. . o a~ o

1 ?i 1,7)7X7 -7>.m <m kt) nnqiun 1 ?/ n o«: ei Ti 777 ?i< 77777 ? nij-i^wntism nisn i ntrui tv majiiU)Voorb
o o Q o O a»Q /

tij) niKitnasn >n >i ) ï > i ii ).7i < n (MTh)~/nM(iji w

557. (ism (isin aan -Ji osin (kJi
[]

O Q Q Q
fKi(isinaaji-j)(i5iJi(kJi| = (in (Ki arm 1

.
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Y KJ\JRD . MIUI <KT) IfJI tUÏJ (10 >.)) (BW (TLJ _/n <l/?7 71 VI l \ Tl il' I 8 <n (C) (10 (KT) USW /JX/J -*jj (BIJ (tJIJj KT) nr\ (UI jkl>M : (UI

nihmi'ndhinm'n iun nn tn-n ri rem inn \\

Idzv. ö 6ow/ porlant is osw^n^O^?,»^ zoowel te Sk als te Tg. in gebruik.

558. m asm 2 (KJl
f|

O- Q o / q a , .

,

» •
i »»

«n at] ttSïi 3 (kjj ^ft> = in ui (i£ 2 Tfi , ut] (in 2 (K] (KI 2 (KI , ?//. fa*»', „overlneden .

VflfCRR ~ ° O O o on
ï wno . iktj Ti tuil uk t> on « ur? ~/n ? rw ^ ri xm nsn itrn (ijfnrn itot zicin nsn tcui ^a nsn ieji chiji \

Wdl: 9 !jQ^(m ?m^j rfwzi = <nvntmit3nt^
> De plaats wordt niet vermeld.

Waarschijnlijk wordt hiermede hetzelfde bedoeld. Het grw. nnsma^ (niet »£)

rjasmojiji) is echter volgens mijn berichtgevers op zichzelf niet in gebruik.

559. «sincMnoi = annonoi.

V OORB : nmn trii ^ieji tcitvrifannjn no> rinjn ?ni luikii/i /i~ïi \ iifncrnrix/i^inrinxminA^,j:inmiiJi(Ynn<vi\\

Zie ook bij
^MM? .

Wbk: geeft m e|cn zelf niet op. Het beteekent duidelijk, klaar, helder,

Zie om i&inrcn >

Wdl: geeft ten onrechte op (jQ-Q^. Ook de opgegeven beteekenis («#1»™)

was aan mijn berichtgevers onbekend.

560. asirjo N. (M o? K

Q XT ir qq ^T-oao
(KT] (BI (ISTJl (UI N. (Kïl (UI (kJ) (Uj ? K. = (UI (KI aSII] CU1 N. 0J1 (KI (M (U) ? K

Daarnaast is ook S,<masn<ui N. Sim^^^ K. in gebruik. Zie Taalsoorten

I bij Qttu,^ en vergelijk <cn<un beneden.

r-r;, Q Q
5ol. asinorui = asin (UiofiJi

.

Voorb: zie bij ^ M ».

Wbk: geeft het op als spreektaal. Te Sk. is het echter ook als zoodanig

niet in gebruik.

Wdl: Pm.

Ziie OOli <nnsntiru CU trut tm oJ)j]

•

562. on (isïi aan

(y*i oiorui = «sin na nsin iirui

VOORB: fo im / -j» Ti nsn rut ten kn nsn n ajtnjiinpaJinjnMiiKitnsn -jrinjuifoi\
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Wbk; geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter

is het zoo te Sk. niet in gebruik.

563. m(i5¥i2oajj I = in (Kin
[].

TT Q
II — «sin (EJinrui.

Voorb : I zie bij <ay/&^.n. oQO o C)
amaj) vt oJ tvi vi trui q : /ïiiismiruitei asnanin iizmthnw

In de beteekenis I worden er naast ook ^m,^, (niet mtm^) en nvni<r\oan

gebruikt, in de beteekenis II ook Kniï* en «^«tf™ Zie ook m^m.

Wdl: geeft het = mm^ op voor Pb.

564. (Kiasin 2 «nooi 2K (

ffl(Ki2(incïoi2 = .KinTnajma^, (ici &w -splti .

VOORB l nr)tHrit,V)Mnnai&>z<is7iV)tLmaKniMttn(Ki)t\\

lAQ OOK munruijt.

Wdl: geeft het op = ü^™. Volgens mijn berichtgevers echter is het

erger dan Q(s»M en bepaaldelijk == onbeschoft.

565. M (IS¥1 2 OOI 2 (KTI1 1K ( 4o o
cktji on asm 2 m ttj 2 (Kin n = (Kiii(i[i(Oi2(inTn3ü(Ki(l.KI Jl KI 4
Wbk: geeft dit laatste niet op. Het beteekent opgelicht, bedrogen.

Ziie OOk in na z tn IHV _yj ï MTïlï en x-nxn.

T Q
-,¥101 I = (T

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

echter is het zoo te Sk. alleen in tëmb. in gebruik.

II (jonn cti o

.

566. aqosïKiqinMi I = (Km orui «sin f]

oonnasïiD.^ J|
o

567. «sin nrui (Kin fi

00 00 o
(kïi «sin onji (Km o

= (kïi o ann (Ki
fi

, oncHnn 2 onarui 2 axi cki n

.

J| on^onn J' ( oo.
( ^ J[

Wbk: geeft dit laatste niet op. Het beteekent een brok in de keel krijgm,
nl. als het vast blijft zitten. ^.Qmjmmji vermeldt het als in deze beteekenis

opgegeven door Rh.

568. 9S1T1 (KU1 (KU1 fl
= (IbYI 0STJ1

.

00.051, J



85

ü ü „ Q ü
(Ki (Kin (Kin n = (ki «sin (Kin o

.

«l^ cj| c_J|

V UUltrS . irinTmiui^fiiinnzjsii luniuii lEiitfins mn <kv tn mn na nrnrui \ asii itai mi rn nn ri ivi iktiji wrjiviiKriiun

WDL: „ .- nep urn itrnjt : ^lg.J nsn 7i asm imj \ tun tviji mn <toinfiiixnznaJitiiniiiö.ricrn ?,<n tun inarui »cn ®»K»

o "
ihfl ttrn i&ij) w

Ook mij werd als gelijkstelling opgegeven ^^«««k^, waarmede echter

blijkens het voorbeeld <£,<& of kernen werd bedoeld. Vandaar waarschijnlijk

het misverstand in Wdl.

Zie OOk aSnnsnitfnji.

569 (ïiosmmfKiiKKmimasïnmiKTKKïiii
( «^ (

osl, dl

in (Ki (in (Kin (Kin o , a_n nsiii in asri on ckhi (Kin fi
= aji(È¥iasinananjim»oi(KiniiK ( ^ J ( "M «SU cJ(

| | J|

i (f? (Jjti tidi urn \ vitwi qiun iu) rntmm tnj) z \ <m rn tim {fcf>"n ospruimn <mt\sn<ri(isn 'nitm

Q. d*

VOORB: tisn mji iun vit orn /WMri\ vnwiïtun iui,rimtrninjit\ tin tn im

i

M 'H "3? «^ "^2 "-" "sn ti tiari rt tun urn _a»

(tvriuEM<n(iK itruji\

Zie ook

Q
570. (isin«nji(kJ)[] := (kJimajunfl-Jin

VOORB: nm iru <n tvrmtisn *a trujiQjiitrn ^a <ki w

JNaaSt (kd ot mjiz tuin •

Wdl: geeft het ten onrechte op — £j«i , dus als N.

571. «sin «rui ono cmn =r m( (Kin ono.

Wdl: geeft het ten onrechte op = SSmn. Het door Wbk. niet opgegeven

verschil tusschen S»»™ en „7,,*™^ is, dat «i»™^.^ grootere scherven of liever

stukken zijn, die men nog voor braden gebruiken kan. iïinm nu is ook te

Tg. in gebruik.

572. asm «rui «lui

oo o o oo
(Kin osiii onji (injio ki il = win on «n «sin (ki 11

.

VOORB : rn vi * !ur
).

nr> 3JIV *J> '-"' ik ten ttsn trui na H» <Hia\

Zie ook tun/ntm?.

573. tin «sin mm 2 = «sn onnafl ana^i 3

Dial. Dj: 452,
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574. asm(inarui(in(ui2 = «sin m oaji an (Ki 2

.

Dial. Dj: 453. Ook te Sk. komt vn^ruun^? hoe langer hoe meer in

gebruik.

575. (isyi tui (Kin o = ttsn «nnri 3 (i-tii) ,1

Vnr>T?Tj • O a . a O o o O o OV UUit±5 . Ml in 1 i 1 1 1.11 1.1 i&i - 1 1 11 ij i,'i ' 1 11 i[il 1 11 1 1 ij 11: 1 1 1 1 : n i 11 1 1.1 n 1.11? n n_) 1 11 ; linnen

nsri'Bl \\

576. 01 o rei (Kïi il = marui 2 rq ;ki.

Ziie OOk iKirtifJizvtnrttinjin-

bil. asinarin

o o
(K) OfUl «D (KIT] (K) [] = OTJ1 !KD| ilQJl m (KT11 , KI (11) UI U KIT .

vdBr: 48—7.

Zie ook «i omi.

578. (CTKKnw|]=:a5ïi(KTJiW[), osmin, maar alleen v.h. weer.asin (kïi (Kil il

vdBr: 28—6.
a

579. «siiusii Kmen ism (Kin i

. Q
(KI (IS¥1 (KÏI

(]

«^ cJ(

VOORB

oaniiasirKiniKui

KtirjiLii ij i:i)?K>> i /i iiiihiirHliiircniti Tlim iminr) (Cl ,7Q /,-

2T1 •" 7

^

?
V.Y8 7

•'

' É ^ 1 "^ N

Wdl: Tg. Het opgegeven voorbeeld ,,,^^^^^^^^^^^^^^0^^,, „,/

^wweuK werd door mijn berichtgevers niet verstaan.

Zie ook ww^.

cmcm

580. mcisiri 3 m «sin 2 = 01 mi iki 2

.

|^( ^ («su

VnnpR • O Q« • 0O000.
V UUxtrs . mn ;uim ten tn apri in/i >l<im mi isnria^n i nnsn z\ n irm itunnji tui -j> ; tun rui fxrn aJ) mn rut w

Wdl: Tg.

581. (ctioji, «sin asn oji = (mizi.

Daarnaast i-s ook «,£? in gebruik.

Dial. Dj: 455. Te Sk. is het onder santri's ook in gebruik.

582. «sin (in ui 2 = om o (Kin
[|

.

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

583. «1 «sin 2 o — ooi ojÏ .
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Daarnaast is ook ^fa in gebruik.

Wdl: geeft ,„,£? voor Tg., Tj. op == «sn™. Volgens mijn berichtgevers is

het zoo niet in gebruik en zegt men daarvoor ^(üurrjum^.

Wdl: Tg.

584. osïi (o (irui i .= ui ui

.

Vnr»T?T} • Q" / / o o

Daarnaast ook ajiuutru^.

585. (ismuKMfi = (kn ui (tsin.ii

.

Wdl: Tg., Pk., Bdj.

586. (IS1F1 UI (Kïl fl = (IS¥| (KI (Ol «TUI , ann (Ki ? .

«L J|
( \

VOORB: itii (hti ^i 'ijn itoi tiiii iip ipi iut iisnj MMtnjiwtKnthiMjis li\Q OOK 01) nA irvinsnji.

Wdl: Tg.

587. on asm 2 on ui 2 = (KitKimum.

Zie ook ÜMtmjj.

588. asm ui

<> ir t Q
UI (ISIT) (Wl (KI f] K. I. V. (kJl(M

Waarschijnlijk staat hiermede iu verband het Sala'sche gebruik van mQ,

fljxKT^, nl. als KI. van o^o
?

. In denzelfden zin toch wordt daar gebezigd

Wdl: geeft het ten onrechte zonder meer op — mm , dus als KN.

Zie ook ojk

589. (ISYIO? = (fcJKKl.

j\ o
Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Te Sk. wordt het volgens

mijn berichtgevers alleen gebruikt voor mistig, donker, van den ochtend, niet

voor bewolkt.

Wdl: geeft het op voor Tj., (Tg.).

590. mi asm 2 m ui 3

(in (Ki 2 at] ui 2 — ?

I

VOORB '. rniuvi'Vi im n iiw ito} ^m urn rm iu) /rij r
l'
vrn

*tf)1
'lr

li

!ic, 'r
)

,7" ''J 1^ zrtxminA^n\Jnr<i'namzitn\i.

In dit geval zou men te Sk. zeggen xmiïg™.
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Evenzoo voor het onmiddellijk uit de mand rijst eten of voor het onmid-

dellijk uit de kruik drinken, waarvoor men te Sk. S^,m» zegt.

In het bij ^snmnnaQim^ opgegeven voorbeeld kan men evenzoo te Sk.

geen im^nr, bezigen. Men zou daar moeten zeggen && of ™,m^, ?
.

591. rtfinsn 2 (uuimi

OQ
(Ki 2 (uui =(inn ow .

oio
(F) o

ten trui (i/n tRirttta? xv) tun dm ihnj) \

1
VOORB

Dial. Dj: 461.

592. oswmajum = o (in (Ki onn (1

.

(ïjuui2? = o in (Ki onn ij

.

* 00 -Voorb ' ---...qo _* a - - &<*. jü „°. - -Q -

Wbk: geeft <vtrtK»trnji niet op. De beteekenis is kleurhoudend.

593. 9sn uui 01 n

0su1 (uu) (ct1 (ki i] = (ki (uu) ol (ki 11

.

Dial. Dj: 464.

594. (isujojui

T) CtyJ)

Bv. iemand, die geranseld wordt, mee helpen slaan, iemand, die een standje

krijgt, mee helpen uitschelden, enz.

o
595. (is\n

5O Q
(KI «]O 2 (KI = üïlrtfin?.

Dir. obj. is de zaak, die voorgezet wordt.

Voorb: zie bij ^j,™^.

Zie Ook ijn/in.

596. asin o (Ki
o
= (Kin aan (Ki

.

VOORB: (tsn (eji iq,Knipmsn ti V) <un m \\ (W(ll.)

Wdl: Pm.

597 asw tn zva. <m u

(153

598. asm o sva. asm

"3 J
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599. (cti(bi~ji N. (ctkeji-ü K.

(mei-A N. (Kie5i K. = (Kire^itS N. (Ki one ~Ji (M K.

Daarnaast zijn ook ,*,<&>-*& en m^m-j»™ in gebruik.

Dial. Dj: 469

tisin (EJï 1 s^e (isin (Ei) ~J)

.

600. m asm o Ji

( ^
Süanasine-ÜKïiKrnEJi-Ji = «m asn o -ji non o -Ji «rui(intCTiei JjimiisiniEJi-Ji = (Kin asn o -Ji <m (eji -Ji «rui n

.

VOORB: «awiwigmgS^ ^Mii'n^tó.eno^iwrfn^w^^awCI ««"^""T »tn.i

mtrntMMmMtHrtmasii (Eji-Ziriiisn (&) j>i\

Wdl: geeft het op — iQ^-ru^™ = ^n U »la>. Blijkbaar wordt be-

doeld de beteekenia ouem/ rfoor fee* ongeluk vervolgd worden. Dit is echter te

ruim, daar men het bv. niet kan zeggen van een koopman, die verlies op

verlies lijdt.

601. (CTiano =afuionn.
(Cd

Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is

het zoo te Sk. niet in gebruik.

vdBr: 18-9 v.o., 28—9, enz.

602. m (ism 2 m (ai = (kji mi ui n •

Wdl: Pm. Opgemerkt zij hierbij, dat Wbk. den vorm ti,^?^ ten on-

rechte niet voor Sk. opgeeft.

603. (isuio? = uiuj?-

Dial. Dj: 473. Volgens mijn berichtgevers is ^^ thans te Sk. ook vrij

algemeen in gebruik

604. Ol O (KUl
f|
= Ol (KI

.

«1 JI fo
Men bezigt het te Tg. voor tijdelijke afdammingen, bv. van een rivier-

arm, om er in te visschen of in een leiding, om het water op te stuwen.

Volgens enkelen mijner berichtgevers zou men te Sk. i^^^ji bezigen voor

tijdelijke afsluitingen, indijkingen van stilstaand water. Een enkele noemde

TfKnrjitpiw^ als Sala'sch woord voor het Tëgalsche im^»™^

605. asm mo (Kin o

(cci JI
O O Q
(isiriontEJiMMïi = (EJi(Ki(kJi(i, onjionn.
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VOORB

:

o
tuntn(cmi i n V^A")W7'1" i '}Xi'rl'un <l

~
r, *rt(un (ic) ki w

Wdl: geeft voor Tj. als grondwoord op „Q^^ = Q^^xmaSt , waarmede

blijkbaar hetzelfde bedoeld wordt.

606. «sin (EJI (K/i il = (isin (EJi (Kin n , n/. üteu. -heiblok".
ca J| JC9 J('

Wbk: geeft deze beteekenis van «s»^»™^ niet op. Als beteekenis van &

fyajy geeft het op „een groot stuk hout om te stampen". Volgens mijn be-

richtgevers zegt men daarvoor te Sk. ^<rr^. Wel kenden zij <&g»^ als

technischen term bij bet knikkeren r= een knikker van boven raken.

oo o-
60/. (CTionnanjKKini = tisin (inarui (Kin n.

fisïiOdnanjKKïiiKiii = (Kin (til asin marui (Kin ïi.

Ca( iki,cJ| CCI ( J|

Wbk: geeft Q^nj^nji en aQ^njiiKnn naast elkander op, maar vermeldt ,Q,^

lüvfnjuKn/i niet. Te Tg. zegt men uitsluitend «Qg»^™»^-

608. «sin (ói = asm (eji ~ji .

Ol

Wbk: geeft het in dezen zin op als tëmb. Zie Taalsoorten, XI, b.

Wdl: Tg., Ng., (Kb.) Tj., (M.).

609. «sin (öi

O)
Q

(oi o tuin (kil on_n o = osiJi(Ki~Jianri(ino.
C9 J(

|

Zie ook

o /

T
cv

610. asm mo anji = (K]ajïi2in(U(Ui(K](inji(Ki(j.

Voornamelijk van een vrouw, die haar man of haar huishoudelijke plich-

ten verwaarloost.

Vnnpti • • ° ° ° O - / Ci Ci
v uunJö . <ntui itmncm t ihi nicv trut ^oji irui n int? i nsn n in trui txsn i&?iK7fl\

Wdl: Tg.

611. (KiasmmorirM

Oq/
(i^(izinn(Ki(Kiann?(Ln]i(Ki(i = (i£ trn (Ki (Ki

.

KM J a
Er komt echter niet altijd djagoeng in, zoodat men het niet altijd door

»Kxn9,Sn zou kunnen vervangen. Altijd komt er in bajëm en krokot, soms

ook waloeh. Volgens enkelen zou echter ook te Sk. een «^«juk™, klaarge-

maakt volgens het gewone recept, maar zonder djagoeng, wel ^taflSi ge-

noemd kunnen worden.



613. (ISYI OJYl (kJl
|]
= (CTITTI, (K310
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Wdl: geeft ten onrechte op mxn^ignmt^

612. «] «sin arn (Ki
f)

= ajin(kn?.

Zie OOK. rnihntmiHT/i-

Wdl: Tg., B., Pb.

VOOKB : asniatao-jntHiiiuri ncrninpi.ijtnn^vtiuiirmti-Jia (OI lÈnaSnoJin) n,niuiMji\

Wbk: vermeldt bet als door WW. in deze beteekenis opgegeven. Q^nM^

wordt niet gebruikt idzv. beteekenis ; daarvoor zegt men ^„B, .

614. asin afin ann = V

Wbk : geeft het op in dezelfde beteekenis van zonder familie en zonder

vrienden. Te Sk. is het volgens mijn berichtgevers niet in gebruik. Een er

mede overeenkomend woord, wist men mij niet op te geven. «^ 2 ,m toch betee-

kent alleen maar zonder familie, en meer speciaal wees.

615. osrnoi is KN.

616. (CT1019

O/ O/
(Ki on?o (in cwi 2 (kii == om(Ki(Kui-jin(tn(Kin(EJim(wi2(Ki[i.

Voorb : zie bij «^gi'n^- Evenzoo v.e. kanon, echter niet v.e. geweer.

Wdl: geeft het in dezen zelfden zin op zonder plaatsvermelding.

617. asïioi(kJi

C-j

(isTJiontkgasin. = asm (Kin oi n

.

VnnPD • Q Q (V) a . a„ a'WKc . in kt» i n i^zitrn mn aj :v)~) n^'ri' ' n xnikJl «Sn (Gf\ irj<t:iri-<Mn(m<nji~iii.i <n ri tna\

Naast den vorm ÜmQSi& wordt ook Öojm3 gebezigd.

Wdl: geeft voor Tg. op £HamQ<$ = >
m<m .i~>i>j */»'»' v'Mïïf ^ '

ls ecnter

minder juist, daar de plechtigheid zelve er mede wordt bedoeld.

618. asin oi orui
(|

== (tqonannij, n l- idzv. „ongevoelig voor beleedigingen".

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh. Volgens enkelen

van mijn berichtgevers zou men te Sk. zeggeu unaacSanj^.

Wdl: Tg.

Q
an asw. 2 w on arm i = m asm 2 on (kji ii , m asin 2 on «rui i

.

(nasmriurricrnji orntnïJitknfoitm-n/i

619

VOORB: tnasm/nicricmn orntnïJ>tknfoiCK)r>(V): <UI w
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Wdl: Tg., Pm.

620. (isinoi z= (U(öi.

Dial. Dj: 4S8.

621. osman
\

(a?(um(Kl(J N. (U (KT ? (Lm (Ki
[]

K. = (kj| asm (in ? , a/Zeen tn tijdsbepalingen.

VOORB: mi tn^mn tn~^MTiinj>^AKn\\

De plaatsing ten aanzien van (uiomt^jf is dus bovendien omgekeerd als te Sk.

Zie ook bij «Q-n»^.

622. osmosin

o oo
(Kintoiosm =(Kïi(isin(Ki, «sin o (ki n

.

Voorb :
a. O o

ihrn ritun riicrt zi>j) %<w (O'ttjikd .biiKiiwi ymn n^i tuitiMtiïri xmnsnntcniKnttrnriinicnaJitmiWthr^^iurn

Q
623. «sin asui = asn «rui (kji n

.

iX
o a . /

o-j» ikti in <ia/j m$J)in om z mt iki w

uaarnaast ook "^vx j asn i^x > ,ïST> jki ? Itsn
iên

^^ iisnusn

Wdl: Tg.

624. «sin osin zua. asm «sin

.

625. osin «sin (Ki
[]

= asin (Ki (ki ij

.

Wdl: Tg.

626. (istti(isy> = flSïKKi.

627. «sinfkJi = aru]nnr]£, nl. idzv. „ambtsvelden v.h. desabestuur" .

Zie ook

628. (CTiotKi

vrnixn.

0(Kii = (inaruno.

Ook wel won™. Zie ook bij rvtiuüta^jf.

629. (oimfifKiji =nnafui2 0.

Zie «in

630. (isnnnn

c^ /

"IW

(Klam = cüinannfKi, nl. idzv. een voqelkooi aan een staak ophijschen.
jsl.
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Wdl: geeft voor Pm. op wem — ^^^<$?#j<wï'i;nï^* Voor Tg. is dat

minder juist. De staak heet daar «$06^ m^.

631. (M =. asm.

VOORB : (n^f&vqboiunaj): <un nMnM/ntisnumni w Zie OOK Dl] ^<isr> i^W><m/l'

Wdl: Tg., Pt., Kd.

Vergelijk ook Dial. Dj: 495.

632. (kJifuintKii = (kjio(ki|.

Voorb : zie bij ^nicn*^.

Vergelijk Taalsoorten, XII.

vdBr: 29—5 v.o.

o o
(M rn «sm (M tuin mi fi

=r[M(a«5in^ii(Kio(Ki.nji.

vdBr: 43—7 v.o.

633. (kJicuin = (oaoi.

Wbk: vermeldt het als Kw.

Wdl: geeft ten onrechte op wun.

634. cm mi (Kin ij = (Kin cm

.

Wbk: vermeldt het als in deze beteekenis opgegeven door Rh.

Te Tg. bezigt men ^^mp^ voor de muts van gewone stof, terwijl men

voor die van gevlochten rotan zegt ö^. Te Sk. noemt men de laatste

«Sm en niet ^^tMM > z «a - Wbk. opgeeft

Zie OOk tnasmtniviï'

635. oji(Ki(isw| = asw «sm Min 1

.

Zie brj Lï/rw®»».

Wdl: Pm.

636. cm (Ki (Kin = (öiafuicKi(K1(K1| = OafU»(Kl[J.

637. Sm /wi 2 =
ivg

0W(K]/(K12 = anroin2(ïj(Kin2(Kin[|, nl. idzv. ^strikvragen doen".

VOORB : asn(imMM^rii^Mi(&(KijiMtu)(iMtuiritrw%(un\\

WDL : „ ; tUIrniMg c (-Lg.j rnitW IKTJ IKTtJ) = IKTIKTW IM tn IM1 1 11 UT) ZZ1 <ul,^], ,l' 1 v

Mijn berichtgevers kenden het woord in deze beteekenis niet.

638. (MM)
CJ
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(UI 001 (KI := (o m osin 2 (Ki •

J> CJ ^ ( CJ
Wdl: geeft op ^ .-,M », dat waarschijnlijk hetzelfde is als het ook te Sk.

gebruikelijke ^Mty,.

639. (K|ooim(ki = ooi (Ki (Kin n , nl. in ariooi«n(Ki(Kiiianji.

Wbk: vermeldt bij ^^^^ op gezag van Rh. ook M^crmtcnM. Opmerke-

lijk in verband met de afleiding is het, dat men te Sk. zegt 33mmij»w en

niet, z.a. Wbk. ook opgeeft, «,Sm/ru.

Wdl: Tg.

OAr. Q Q/
640. ooi (Ki

CJ ,

Q Q/ O Q Q. Qom iki = o ui asm , ei o ~n (in

.

CJ «U, bu' «l,

VnAPP . o o «V oo o O o
v vjuxti» . ttjiojxtj) mi ^iwi tui aai) (un\^rt(Kr)ii)^nj)(in^9nihrt\Knrin!t<iitJ)i:)nri\ oji urn tan im r\m nmn^n

én aj> units

641. ooi (Ki «sin oQ 4
ooi (Ki asm (Ki il KD. v. o an asin

.

0)^4 (

Wdl: geeft het— voor Tg. echter ten onrechte als KN. — op voor de

residentiën Tg., Pk., Bg. en B.

642. ooi (KI iïj asm 3 ooi
fi
= ooi (Ki asui , n/. a/5 A.. v. arm ooi «ruif).i(Kinna5¥i300i(i=:ooi(Kiasn, nl. nis K. v. arm (uiaruifi.

643. ooi m (Ki 2 s?e 6i/ an aai 2 m arm 2

.

Een afzonderlijken naam voor een dergelijk vertrekje schijnt men te Sk.

niet te kennen.

644. ooitKi = moot] ori 00111, nl. ah benaming van de haarvlokken links en rechts.

Wbk: geeft ojiiïïxntajj ook op = voorzien van dergelijke haarvlohken. Vol-

gens mijn berichtgevers is het zoo te Sk. niet in gebruik.

o45. 001001 = oji 001 (Kin 11

.

V UUKJJ . ^TjjdJKKJIirMUVTI'nfl^fKJI \ 'M 'vil IhOMthTI \\

iKTJiw) IS QUS ^3 tctihJiun. lA§ OOk anmaJKHnji en o^naj).

646. 001 an 001
Q= 001001

Wdl: Tg.

Zie ook «^^,.

647. 000012
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a I a a /
qjïi atlfk/i 3 = ouin (a lïifM 2

VOORB: <un<h7)tHTi(Ki)'n?\ n'óiti/nihnr)rrxvmr>iminv<inziinaJitKj)itV)\ munz.wMonGJtrvimiEnrnjirnicitvitÊ/ii-*,

Voorb: zie bij mxm^.

. Q Q
(kjitti zie urn arui (Kin n

.

648. (Min?

(kil ti ? tuin (Ki ij = cm ((kj ? ojïi (Ki ij

Wdl: Tg.

Zie ook bij ^,a»^.

649. (Min? = ?

De beteekenis is onduidelijk verstaan, bv. ook doordat er een wagen voor-

bijgaat. Eeu geheel er mede overeenkomend woord wist men mij te Sk.

niet op te geven. Soms zou men zich kunnen behelpen met a««a
?

of «&j«rg

&,<rni>njl. Te Tg. werd als gelijkstelling opgegeven Q(^,M^ een woord aan

mijn berichtgevers te Sk. onbekend. Zie echter ook ü(^>ihj^

650. ((kjtKi .zie (Kin (in (ei -^ft.2 (irui (ï

.

651. (KI (kJ) (1(1 Tl (Kil

a q
(inom (in in (Ki = (infirifKiTiiKi, on (EJi 2 nn cïoi 2 asni n

.

VOORB: (cm vrn rru ittn cru» q: mtu^ mnsni(nj)twrn!)Jirr]-~n mw

Wbk : geeft het op in de Sala'sche beteekenis van : aan iemand een be-

trekking overgeven.

Wdl: Tg.

652. (M(Ki = M Ti (Ki, (0 (in01 2 asm n.

VOORB: (isniKnv^'Dvn^nK^^n/riimw vjtcm tui tunt&i ^ik/immmm w

Het werd echter slechts door enkelen verstaan. In dezelfde beteekenis

wordt ook gebruikt mm^^m. De afleiding van dit laatste woord is mij

onbekend: va,^^ is op zichzelf niet in gebruik. Vergelijk echter ook het

gelijkwaardige Sala'sche mmha^^m.
Wdl: Tg.

653. (ojaai? — cuintKiannafuii], <u\ np win uan oq n (?)

VOORB: ^07n«wi^iKTij(»^(KTï^fiy£](KT^ -riQ(m<ntui<nMvJh\\
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Zie OOk /ui inv rrujf

•

„,. q/ q /q q
654. fkJl (KU1 O (K)

[]

=(ty(KTHO(Kl(|.

655. (kJiTnosmi] = (itukuui.

Wdl: Pb.

656. (fMUKismfi

/Q Q OO
(pin (ui (isn

[j
= (Ki(W)(Ui|j.

Ook dit laatste is te Tg. in gebruik, echter met verschil in beteekenis:

Qtènjy — iets bij kleine feugjes opdrinken, z.a. bv. arak, ^Srrêimm — lang-

zaam opslurpen (hoorbaar), bv. van warme koffie.

Wbk: geeft dit laatste evenzoo op. Volgens mijn berichtgevers echter is

het werkw. zoo niet in gebruik, wèl
ft 3,,^ als klanknabootsing en zegt

men ook in dat geval QQ^.

657. m(aj 2 on tui 3 «sin
|

on fomn 2 (in cm 2 nsm n = ?

De beteekenis is opiumschuiven zonder xm^nn^, dus er aan verslaafd zijn

Te Sk. zegt men ook dan eenvoudig .^«-n^, zoo noodig met achtervoe-

ging van (k»m ter onderscheiding van «Qj^ijU*™. Zie ook ^m^.

VOORB : tuiw cmsLm (Knn [*rmz n tut t isnn (ea rut n on cm *rï w

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

Wdl: Tg.

658. (fkjj uu oi n

IQ
IfkJl (UU) Ol (KI

f]

= (KI (KW 2ffl (UU) 2 (lil (KI.(Kl(l = (KI (KIT) 2 (lf| (UU) 2 (lil (Kin.
CO J| (^ [ cj[

Zie OOk nmiSn.

659. rw(EJiTOV
(OBllEJl (KI? z= ?

Het schijnt zooveel als sic/> indringen te beteekenen, bv. van een dief, die

een huis binnensluipt of van een koelie, die niet gewerkt heett en zich mengt

onder de koeli's, die betaling moeten ontvangen of van iemaud, die onge-

vraagd voor een ander antwoordt. Te Sk. wist men my geen geheel er

mede overeenkomend woord te noemen. In het eerste geval zou men zeggen
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vnmnA'nasnH, in het tweede m,™ (Wbk. geeft dit zoo niet op), in het laatste

geval Kniruihrnij.

Wdl: geeft het op — (ct<m<o&.

Volgens anderen zou het zijn ^g**!?-

660. (ïi(qj 2 «1 onn ^Jk2 om 1

m((M 2 m onn -^2 onn (Ki 1 = twi (ktij «sin il

.

Wdl: geeft ten onrechte op ^{ojtz^em^tm/j = 0^^.

661. (tkiinnnnnjiij

(osji onn non (-^onn orui ij = om (kji (kïi orui tu (Km ij (?)

De beteekenis is ut'l onbedrevenheid alles verkeerd doen, bv. de vruchten

rondbrengen vóór de soep, of v.e. klein kind, dat alles ondersteboven gooit.

Vergelijk ook Wbk. bij <$i<m^-

In dezelfde beteekenis ook i^^j^i^m^.

662. (ojj

([kj)((ki) = turn (uu onn ~w

VOORB: osn/tmajicmtrutitijiiajis cm /nart tuut ttn mum \ ttm<isnimxn<rnirwuüiHk/i\ art rt cm tuut Kt rn tun \ tirrt tijjttj) turt tut nyt\

Wdl: Pm. Het als grw. opgegeven ^^ is blijkbaar een drukfout.

Zie ook „

663. (oj

(ui ((kjj ( (kji = (ui unn (min

Voorb : zie bij y.

Db4. (KJlTfl =
«g/i'

Wbk: geeft beide naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers ecbter

komt ü^ï te Sk. niet voor.

665. (KJitKin

ai

(IZKkJKKTni — O 0(] (KI 3 (O .

MM1JI zelf is ook te Sk. in gebruik naast tm^Anxatoj^

Voorb: zie bij Q^nn.

Dialekt v. Tëgal.
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666. an(kJi2(KiJin

Voorb: zie o.a. bij o^m»^.

Wdl: Pm.

Zie OOk /ntruitymjt'

667. (kJitmn idzv. van wordt steeds zonder neusklank uitgesproken.

Te Sk. komt dit in de spreektaal ook voor.

668. (wifKïn =. ckJKKin, vl als K. v. (kjjikïi.

669. fkj|(Kïi r= ajino.

Vooeb : als bij vn£\.

Het woord wordt als N. beschouwd. Volgens een enkele mijner bericht-

gevers zou het zoo ook te Sk. voorkomen.

Ziie OOk /nmtncrh-

Wdl: geeft het voor Br. op -- ^ruKu,. Te Tg. heeft het die beteekenis

niet.

•670. (kji m (Kin 2 (ki cm ij KD. v. (knmKinaonju.

Volgens mijn berichtgevers komt het zéér zelden voor.

Wdl: Tg.

„_, o/ /q Q
671. (kjjdoi = (oj ? tuin «sin (Kin.

Zie ook oj>tuu en Qtnjt^.

Wdl: Tg.

672. (intkJinntKwariJiij = (isinTn(K]fKW2(Ki(].

o o
6 73. (kJ) (KI (KH 2 (KU1 = OJl(Kj(Kïl2(inJ19.

Daarnaast is ook ^^^?2^ ?
in gebruik.

Wdl: geeft — voor Pm. — alleen op Qvfum^aoji =. ^^itoitinji^iunM^.

or, A Q .. O Cl., c

674. (m (Kin =: (kn ojlh , (kJKKin.

NaaSt ^nviirvtjj.

Wbk: geeft het ten onrechte ook op naast het te Sk. gebruikelijke mm.

Wdl: geeft het op, echter zonder vermelding van plaats.
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675. (M<ici = in (ixi

Daarnaast is ook mM in gebruik. In K. zegt men uitsluitend m&,. Ook

riem is onbekend.

Wbk: geeft het ook op. Volgens mijn berichtgevers is het te Sk. niet

in gebruik.

Wdl: Tg.

676. M(kJi2(isiii[j — ro/ifuin.

Behalve als tusschenwerpsel alleen maar iu den vorm Qnajttm&aon.

VOORB: Zie bij ntEnapf.

Wbk: geeft het zoo op als TP,

Wdl : Tg , Kr, (Bg.).

677. (kfi (in (isyi 2

(ïji on «sin 2 o ik i[| = ?

Men verstaat er onder alle schadelijke dieren, bv. muizen, wilde varkens,

leguaueD, civetkatten, enz. (tijgers echter niet). Te Sk. wist men er mij

geen woord voor op te geven, maar zou men het kunnen omschrijven door

IUÏKE/1.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ,1™»™*^.

678. (kJiosn

omasin == (KI t\ <kti n , nl. idzv. „oproepen voor een rechtbank".

Vergelijk Dial. Dj: 534. Daarnaast is het ook in gebruik voor in beslag

vemen, dus cfm. Sk., waar echter <ênQ* het meest gewone woord is.

679. (Ki[kJi2(in(i5in

/

ii(M 2 in nsn inm = isin • itojih o rcidci «n tm •

V OORB ! um ,ii in ii i i ii i./i )i i,i t n m tuijt rnoJt ? n asn n ki w >n 11 m im 7.1 >i ^ \

Zie ook bij -n^,. Zooals ook uit laatstgemeld voorbeeld blijkt, is het

niet altijd te vervangen door een Sala'sch woord. Het is ons wel . . maar,

met dat, al.

Wdl: geeft ^Mfqnsn = m«~ï op voor Br. en vfojtfnasn-qno = m amujnom voor

Tj.

ü
(M(KJ1 s«e o «rui (Ki 11.

680. (M(kji
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ü o
(kJ) (kfl (KI I] = (MtkJl.m4
Het grw. tioj, is op zichzelf niet in gebruik.

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is

het te Sk. zoo niet in gebruik. Het daarnaast evenzoo bij 3,/ki opgegeven

wmm| idzv. „meteen, tegelijk (eig , naar het schijnt, als restant Vi g: Sim«™)"

is natuurlijk een samentrekking van ojimojiik^ en heeft met £,m niets te

maken.

Zie ook am^.

681. (kjicm? K v. (kjitkj)?.

vdBr: 43—1.

682. (M(M

/ o
(KU1 (UI (CT1 ~A(kJj = (KJiaSïl(ïj(lfU13(Kll|.

Zie OOk rnj) «Bi iru oj)j\ en njxnjKUTnji.

683. (kil
(»J

(KI il = (kl) (kil (KI
|

, (M (KI Tl (UU1 (KI II

.

Het laatste is te Sk. minder gebruikelijk.

684. (kJj (kjj (ui ij = (un (EJi (kii
[j

.

Wdl: Br.

POE. Q Q /
685. (M (ki arm

ij
= (kijfki).

Daarnaast is ook *^ in gebruik.

Wbk: vermeldt deze beteekenis als opgegeven door Rh.

686. (K](kj)(K]ikiann(j

(Kj(i-niKj(kJionni]==(i[jiiri3(K]Ti2(Uiij, ifi(kjj, nl. idzv. „vragen om afgelegd goed".

Daarnaast is ook fyaj in gebruik.

Wdl: spelt ten onrechte ««m^»™^.

687.

(KïlOfUl (KI O (KI l|
"= (10 (Klll (UI O (£J1

[j

.

VOORB : •hti trut ihi rat rui ^Arjitm\ tHnrL/trHiiaiiKi^mrjxjizito/ts

Volgens mijn berichtgevers is het zoo ook te Jogjakarta in gebruik. Zie

ook dfidoi
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688. IK] (kJ) 2 (UI (Klll KN. :=: (K](kJ) Ol N. M (kf| 2 O (KI I] K.

^mo) wordt echter ook wel verstaan.

689. (kJioasmi

ïl

omo «sin fi = oin&oi.

T.w. idzv. van onderen naar boven en in schuine richting sloolen, van karbouwen.

nnr. Q Q Q Q
690. tKDonruif) = cm o non tm n

.

691 (kJioonrifl

(KJioonntKiii = oxioonno, nl. als K. v. (ki)(U1.

VUUKB.- i&i tKn ihi tui M^ tl) (rri m tg (£.n ri ,vi z Mn msvrmun mh^i %\ iiCTMjnjfl'Dft

692. (m o cmn il = (kii o ann i

.

Wdl: Pw., (Bg.).

Zie ook SiQ)(mji en ^Ê)™^ en Taalsoorten, VII.

693. (KJKÜIOIIJ = (M oi arm
f|

.

Ziie OOK njncnccnn-

Wbk: geeft beide naast elkander op. Te Sk. komt ^ui^ echter alleen

maar bij uitzondering voor.

694. (kn o «ie tuin (uui (EJi
|

o zie tuin (uui (eji n

.

695. (k)iifui?==(miiT], cirui oji «sn i

.

Daarnaast zijn ook ^-v. en m^*^ in gebruik.

Ziie OOK iimtnjKHnn.

Dial. Dj: 549.

vdBr: 30—3 v.o.

696. (M (inorui » = (M (O) (Ki (i .

Wbk: geeft deze beteekenis van (m*™,*^ niet op. In de zon gedroogde pi-

sang noemt het oji^™. Volgens mijn berichtgevers is , ,,/m te Sk. met sui-

ker gestoofde onrijpe pisang.

Wdl: Tg.

697. (kiiarun = on ann 2 on ai 2 ikyi 11

.
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Wbk : geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens raijn berichtgevers

is het zoo te Sk. niet in gebruik, evenmin als het daarnaast opgegevene

rturminrrtmiHTnj^ •

Wdl: Br.

oir] ooi] 9 urn I = omanjj?, nl. idzv. „vogels of visschen vangen mei Hcht".

Q
IK)OW2(ïiarU12(KlIl,

I I

(h^
Il = (ï]aïi2(ï]aa/i2aa), nl. idzv. „bijlichten".

Dial. Dj: 552.

698. (Kl(kJ|lï)|iK12

O / O
WnWikJUI HKI2 ZM. (KTn(ï](LC12in(KlI1^4.2(Kinfl.

Klfe K I 4
699. (kn [(Ki

O. O/ O/ , O ü
(UI (15Ï1 (KJ1 (KI , (KJI iKI :IZ1 (KI f) = «XI (l^ (¥¥) (KI

[)
, (11 (10 2 0£ TAl MUI OK TH il

.

,in-kb ^fe 4 <«-, Mn 4 K ^ 4
VOORT? ". i) ld >.isi an ,n trï ) ifiih Kl innh'iT ?n in 2: vn nn kti itnnri irti <m vi ta ha unn\

Wbk: geeft den vorm ^^«(rjjMK^ niet op. De beteekenis is dezelfde

als die van «ïPmiMf
iriy irri C/l

700. 0C1CKJ1 3 «Tl CK1 2 fEJl II . (ttlCkJl 2 (KI Of] (til ~*2 f] (KI 2 (til (1 = (K](kJl 2 (KI IK) (kil 2 (KI (K) 2 .K U 4 K ^1 ^ U 4 K K I

Wdl: Tg. («m»m^/bi
5
»»2«m ï^) is waarschijnlijk een drukfout.

701. (m
KL,5o q a

(Kin OxJi 'ii = (Kin il

.

Wdl: Tg.

Vergelijk ook het Sala'sche *£)^-n.

702. (KJioaj).

Wordt niet verstaan. Men zegt nn^™^.

703. iKitMiKidCi = «5¥i anorui antKi 2

.

Wbk: geelt het op idzv. slordig. Mijn berichtgevers kenden het niet.

704. (kj)(inanji2 (ctiii — onn ino 2 (Hm
[|

.

Te Sk. is het in gebruik voor deurslof. Wbk. geeft dit niet op. Zie ook

irïtKY) tmanitrtyi'

705. iknanji asin 11 == (kil 01 arm ii

.
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Daarnaast is ook 0«Q™^ in gebruik.

Wbk: geeft o^runsnj niet op, boewei het ook te Sk. in gebruik is, nl.

idzv. bi/jna onbegaanbaar of ontoegankelijk, dus = ^iS^.

Wdl; geeft bet idzv. ^mï^ct»^ = *£k-n-no«^ op voor Tm.

fM(M zie ui asm (Kin n.

707. M(M2ffl(kJ12 Zie (ïj (UI 2 (ttl (KI 3 (KlU
[]

.

708. jjim = (kJi an (U (KI (ï

.

^ ^ ( 4
.Naast n Mi im op i

.

Wbk: geeft evenzoo op p,£, en vermeldt p^^^ niet. Volgens mijn be-

richtgevers is juist omgekeerd te Sk p^^ en niet Q<3> in gebruik.

709. (M orui ceji
f]

o o c>
on (vxi\ o (Kiii (ki

(i
= • oin (ki asm (in win , (Ki asm (Kin m ooi

.

S 4 J ^i niM
Ook te Sk. komt deze uitdrukking een enkele maal voor. Te Tg. wordt

zij als fatsoenlijker, fijner beschouwd dan icmani^nfiao/f, dat daarnaast in ge-

bruik is. Meer ontwikkelden gebruiken ook Q,^n ^£13^. Beide deze laatste

woorden zijn in gebruik z >owel voor jongens, als voor meisjes.

Wdl: geeft voor Bs., (Pb.) op <£h<nj>ëi = Qvn^nMji-

710. (kil (B) CTl ()
= (Kin o.

Volgens een enkele mijner berichtgevers zou het ook te Sk. wel eens

voorkomen. De beteekenis is deken. Vergelijk ook Dia.l. Dj: 627.

711. (kJKEJl^Jl = (KJ1 (EJlrtTLA .^ J
V OORB : d/j? rnirrhiz^i tin -ji rt (ta itw iarnx:m t&in

\

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Te Sk is het echter volgens

mijn berichtgevers niet in gebruik.

712.
(ïj (wi 2 (in o^i 2 = (kJi (in (u (Ki ij

.

Wdl: geeft op «M^ip» Waarschijnlijk een druk- of schrijffout.

Zie ook g,&.

« lo. (kJIOTKtJlfl 1 = (M(K1(EJII).^ 4 ^0)4
Wbk: geeft pS®M ten onrechte op als een cmM met knoppen. Het moet

zijn een &<&.
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II — (kji CEJ)(K1(], nl. idzv. „heimelijk", „incognito".T4o . .o
(kJidfui zie (kil on asm f)

.

714. (in(kJinn(U2 = m(M (Ki , fkjifirui tuui

.

KI K<> J

Wdl: Tg.

715. (uu

(kJi o o anji = (KJ|(OJi(Kiii(|, nl. idzv. „stoffer".

Q O O Ü
«ZW1 (KI (UI 2 (KI (KIT) (ff] TH 2 KIT) (lOJj 0X1 1= (ID 0OJ1 «XI

VOORB : ;un hij ni&rjrc k) n Li ^ hi ;ni vu rfn ? HlirrUiMJt\

Wdl: Tg., Pk.

716. (kijtinui = teiin «sin i

.

o
(M o 9 zie asTJ] o

717. cm ui

oo/ a/
(UEJIOJl = (EJKEJI.J1.

Vaapb... a„0 O OffKa.
V UUKc . !ti) r> (Kr) ,vt tui trut _a) n ia/1 -J) ilum -h kïj m ikw <hi ^a<zj) <l/i mn itrn mji w

/j\Q OOK .'j^? i&) t 6D ri rh ) rn icrnt

.

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

echter is het te Sk. zoo niet in gebruik.

Wdl: Bs.

718. (ki)(U(CTi = (Knajui.

Wbk: geeft het op als malayisme.

719. (kDUKisuif) = cuj orui osin
[],

nl, als naam. v. e. pisangsoorl.

720. (Kil (UI «sin
|

(oin tui «sin = (o om asm o, nl. als K. v. (oiiKEJimaruu.^ ^ j| ca| \

Wdl: geeft ten onrechte fiS,i^ als het grw. op.

Ziie OOK rn tut i n nsh z

.

„ 01 CV Q
721. (KJiuasmuin = on tuin 2 Ti (ui «xi «rui
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VriAiip • C> a a / Cl Cl a Ci
V UUKis . <rw.Ti\ rtimn ttoi MMttm HMtuixKtrnn <m njiHsn(un.in«jtv)\ OJI ha nsn ojnxm rui

f\
aJ urn urn -jn tui

a * CS Cl Cl o , o _
nji~Ji tta~fii<ri(crmHsnMinri urn ri tn ikiimi ^mvitui xnn\ tui tui isn Hjn.hj> trm : Q-bfritimji nw an -&itru{: HSttunxn

i tui run aruiit\ £AQ OOK DIJ tn njn *n houi .

Wdl: geeft het op = ^^w™*^. De beteekenis is: /ie* Aom/ er niet op

aan, of en zal in de meeste gevallen weergegeven kunnen worden door de

aanV. WIJS, ZOO Dier: tuiritvitiM: TiH/mnruun en oowwi: <3-s»*n<Kr>

722. (MoasinitntKill = ooigo), nl. als telmaat.

Voorb: zie bij S,m^.

Vergelijk Dial. Dj: 569 en 757 en zie ook ^^oe^ boven.

723. (K](M2(inO = (IflCKJl 2 (K](K1

.

Wdl: Tg., Pm.

724. (kji ui (Km ij = m ü£i m «jn , alleen van tabak en thee.

VOORB: xmnHmziKrj'nHjtiznri tui om tui oaji.\ tuin tui ^jihxiho tKtk-JiHrnn\

Wdl: spelt ten onrechte ajiQcm^. Ook de daar opgegeven vorm met xm^ was

aan mijn berichtgevers onbekend.

725. (Kj(KJi2(in(Wi2ann[j

m oin 2 «n (WI 2 om 1 r= mom 2 (KI (KIT) 2 (OJl
(]

.

Wdl: Tg.

„na C^Qv
726. (kUdJl

(M (Ui (tn (in (Ki = anji (uui (Kin ij

.

VOORBI tKHtiiïHJlriMnfHWitviMfnjiqttsn nrnnsnnm: in tvi z rui tm ruini \\

Wdl: Br.

727. (KiikJimas is op zichzelf niet in gebruik, wel (in(Mm(i£(Kifi.

728. (kJimui

(M(M(UU1 = (kJ)(kJH.(M(M?.

Zie ook *j,£X en Qtru^.

Wdl: Bd

729. (Mm (uui 3

o

m(uui30(]

m(uui2(Bif| = (um o m (Ki asm 1

.

onm(uui2(Bifi — tuin o m (Ki asm fi

.
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V OORB : n/n tart ,vt föi <ru<ci<mm nrnapMn tuut iipaötrnM.rm-n £> tlEn<nA\ tut mn sp pi oji n tut -jt rt <un t *n

o o
n turt tui 'isnjt net, tvt itsn vn trut itm rj ten q w

In denzelfden zin ook M <& en j£)™,k^.

Wdl: geeft bet op — Mltn en noemt als voorb. ^^m*^^. Mijn be-

richtgevers kenden deze beteekenis niet.

730. (M uui (i¥i KI. v. (LQ(Ki(Kin idz>\ „zich aan Ie leeden''

.

Wbk : geeft bet op als tëmb.

731. (Mttln I = (inajïï(t)i(Ki(|, asinaoj).

II oiri ojtn = aJin nm (ki .

NI. idzv. met twee scbaarvormig aan elkander verbonden bamboe's een

last omhoog duwen. Het werktuig zelf heet te Sk. rmj/j en niet «^(«1^

z.a. Wbk. opgeeft.

VnnDi) . O O O O « Q. .. . . a. .
V UUlvri . 11 1 n / tJtfian witMn on 10 j Miiin tatnajtiixsrttvt w cm m ö r/ m\ iMTtrti.ii in n u m n ui

tal ïvtnmtkmunTt xnim/j\rt ti .ei iton \

Dial, Dj: 5/5.

Wdl: geeft het op = &&,.

732. (M (&) «sin ij

(M o asm (Ki n = ( anq ann ia (Ki n

.

Wbk: geeft het op gezag van Rh. in dezelfde beteekenis op.

Wdl: Tg.

733. (M on (FJi -ji = on (Ki.

(
ast,

«mm (ino ~il = (fcJKKi, ^//een éy hel kaar/spel.

Zie ook Dial. Dj: 580.

734. (kjxeji^jh

o
(KTIl(kJl(H~/l?(Uïl(K|[] = OJm (UI (Km (KI

[|

.

VOORB: timMqrti/nM>< ivttniM tt ^t^a/niHi^-mM \\ unaKtun<M<nahtMn<naattvjMt\ H*n<Mffj|{

o
tun rtiat trut ttn astin \

WDL: geeft Op uttet^ji^ = tuniunMBoaa.

735. (kjiieji-ji
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o/ al q
niïi(£Ji~/i == an o -Ji ti

Voorb: zie bij unm.^-

Wdl: Tg.

Zie ook £,£T.

730. in ckh 3 iri £Ji —'i osin (i = ikiikoi,

Wdl: geeft het ten onrechte op — ^nm,^. Het is een van biezen ge-

vlochten doos of zak voor lijfgoed op reis en wordt in een slendang op den

rug gedragen.

707 ^ O O
737. (kj) (in (ai -j) = (M (Bi -Ji mi\ 9 ,

I
«^ ï

Bv. van iemand
;

die een schuld wilde invorderen en onverrichterzake

thuiskomt of van iemand, die een groote som gelds verloren heelt.

Wdl: geeft het op — Q^.

738, (M an ceü -Ji (Kinn — (in(Wi2in(KTi(Kiii(].

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh. Vergelijk ook

het Sala'sche Qmit,r^ittoy>, dat afgevallen beteekent, z.a. van klapper- o(

pinangbladeien. Dit <Q^,&,

tf."'™n
wordt niet opgegeven.

73f. (kJi (in i£ji -ji 2 = (Ki (ui asm o , oi aan

.

( ^ 4
V OORB : \jx) n<am t ia tui/nisi 'i i<un '// nxa »\ M nisn-ln i ut i ^i n/i i.n wj \\

Wdl: geeft alleen op «m^m^nt = nm^n*.

740. (LJIOO — (1(1 Tl 3 (ISY| (Kl I] , («UI (KI Tl (KI (]

.

<9 I J| ^ dl

Wdl: geeft het ten onrechte op als K. Het is KI.

/4l. (kJiloiKi? == (KinasYio.
C9 S J

o\fnc\T)n • ° ° .OQ. .o '
") O

trjihmtüiaiKri (=z ivriivniKn
j
imm

(&>J)
tJi ten icn ^a(<&i ttn %•*,

Zie ook ,mT'
742. (kii(itj(£H3(inTi3(injif|

oioin on (öi 3 (in ti 3 arm
fl
= m (in 3 (in (Ki

.

N I Jl K Icj
e*
(M(in(EJi3(inTi3(iaji(Ki(i = «naan3(iri(Ki.

Wdl: geeft ten onrechte voor het laatste op Qrf^tvfntna».

Zie ook i&j&g!»*^.
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743. (kJi (t)i asm u

C9 cJ(

omtonsFii] I = ojifi onn in (Li il , speciaal v. gronden.i ai osn il

cg dl cJ(

II = inoi.

o a.VOORB: iinjnirins:tnori/iji,v,iioöcrniruinjn oo nrinoii innm\ (KinJhtoicun m yUlpA tij» tin \i

Daarnaast is ook ^^ in gebruik. Van vrouwen zegt men uitsluitend na

Wdl: Tg. Zie aldaar.

o
h II

744. (MflBidsinij = (KJiorut », m((kjjm<En-Ji<Lci|].

VfinpR • O . o o . o o G)t uwiiD . rttwtiMi vi on ~/ii mi tv) root ui iisnji njnniaawiini&) ruinan &> .isn-stTi ,u(iM{\ lEnninvzri temt non

o O
nruiitnimri nons /unc,

<K\Wna£A /oinnoittmmiaoj 'uu tHïifciri «/» nsn irui kji <sa\\

en innam hoi*Daarnaast zijn ook in gebruik <£n<fin

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

echter is het te Sk. niet in gebruik.

745. m(M3M(éi2 I = ?

I
(«1

Zoo noemt men de gaten in een Madjapahitsche kris. Te Sk. echter wist

men daarvoor niet alleen geen woord op te geven, maar zeide men ook, dat

een Madjapahitsche kris geen andere gaten vertoont, dan die er door ouder-

dom in gekomen zijn.

JNaaSt /nnoiiintÈti'

II = monnaanrm.

WDL: geelt Op mnamnint = icrr. n berichtgevers kenden deze betee-

kenis niet.

Zie ook mnt,

746. (KJionnii = [KJjannn, nl. idzv. „juist passend".

VOORB: ooi ^iieihxi lun ^mrirrmiuil mn non t oJnprunruns rinjninrinori'Ths rnvnzniruitvi^

Wbk: vermeldt het als door Rh. opgegeven idzv. tevreden, behagen vinden

in. Volgens mijn berichtgevers is het zoo ook te Sk. in gebruik.

fKfi ann —fincKii ann n = na ann nrui (kJi i , (M (Kin oi «sn n

.

VnnPR • Q OO o a O
V UUrlrs . (k4 ern -jii tui rn cm -jn z rui qt&f.tff ten nsnn \

Wdl: geeft op Ürmjj — ^m.™^. Volgens mijn berichtgevers wordt het

in dezen zin altijd verdubbeld en bovendien zoo alleen in een gebod gebruikt.

Bij QiQicrriji vindt men dan ook voor Pm. opgegeven êiQ,Q>cmji — £.<n<uncmnj>ji.
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747. {KJjonn r= (Ui(M?.

Wbk: geeft het in dezen zin op gezag van Rh. op als TP. Te Sk. ia

wel in gebruik ^n^^cm a's naam v. d. schaaf voor ronde voorwerpen, z.a.

piekschachten.

748. (Morin = mosïn.

Alleen in samenstellingen: un^-m^ncm , (Q>nj,iïtcm , .vn^aaiSt&n , enz. Voor

5 duit zegt men ürjiên. Zie ook ,Snrvimr^.

749. (kji ann asm i = orn ann asui i

.

Wbk: vermeldt het als door Rh. in dezelfde beteekenis opgegeven.

Wdl: Tg.

750. tMonnoan = (kJKKinm arm? nn tuin, (kJim(Kïi?anajin.

751. (kJimarm

o
m ajm 2 in (kiim ann = mojïu tiO (Kinan, ana_nn2Tnan(Kui2 vui.

Wbk: geeft M^ccn ook op. Aan mijn berichtgevers waren zoowel ,M1ioi

als r^nmt-nM^Kn onbekend. Het als door Rh. opgegeven vermelde «Mt7)^i

[prut idzv. iets niet over zich kunnen verkrijgen is ook te Sk. in gebruik.

752. (mo = (Kiarlfl2anann2.

VOORB : 71(CT7»(K7)^'JllKTJ ?(K1(C^(J5)1 «fl IKIO (TT) TU (ijl Tl fWl \\

Daarnaast is ook ^rrw^fw» in gebruik.

Wbk: geeft het in denzelfden zin, nl. ook voor kinderen op.

Te Sk. gebruikt men het alleen voor planten.

753. tkJi(oi(Kin[] = aJianaRJiurrnaaif].

754. (k/i arm asm i

(kJi arui tkJi arm asm
j]

= ojtijiki ajmtkJioaiij.

Wdl: geett op ünnü^^jj. Blijkbaar een schrijf- of drukfout.

7or>. tKo m azn 2 (Km 1 = (kJiormfKuin.1^4 ^ 4
Vr»AWT? • O o CD ov UUttü . rn,um,vi apKinrti^ntinnrncm iiun tui w n icirirrm uiirui q\\

756. (kJiarmi» = (Kjiarm.

^2ï\
=
y
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Wdl: spelt ten onrechte ^.«r™?.

757. M01(CT1|] = (M Ol (CT1 1

.

Dial. Dj: 594.

Daarnaast is ook ojxenKry in gebruik. Zie ook MUoi^.

758. nncKJi (inn^iarm n

O O o
(Kïi«|(kj|(in^T(inji(Kif| = MiiKuiooiuajiJiiKii).

Wbk: vermeldt ^j^:,^ niet, ofschoon . t/i..,

v
,., ,)J^ ook te Sk. in gebruik

is, nl. idzv. verbazingwekkend.

Wdl: geeft ten onrechte op nMn^ioQuoa-

759. IK] (M (KI Q£12(EJ1[], (ï](kJl(K](lgl2(EJI(Kl|| = 11 OlTl ffl (£1 2 f£Jl il

.

V OORB : mniHij rttirmvjt qtiJm-i) qtitn hm onji iiM)?ru^n»ii ifoonoion -ta oi op igui op td mjj\

Wbk: geeft den vorm ^Km^xpi^ niet op, ofschoon hij ook te Sk. gebrui-

kelijk is. Hij beteekent gulzig, gretig, v. h. eten, dus zva. na^tntatt^ Te Tg.

komt de vorm ^^^«y volgens mijn berichtgevers niet voor.

Wdl: Tg.

760. (M(£] zva. (k)i(ï](Uui2(EJi||.

761. (M = (kJitmn.

VOORB : « ikt» ? iD) on _a» kn op w

Wbk: geeft het op als tëmb. voor M »oï, dus als K. Te Tg. is het N.

Wdl: Pm.

762. (ïitkJi = o£(K¥ij], iwnh-

VOORB : nri!tAj)mnQt,v)ttQtn-> >.\ 'n i 1 11 uEltt n om : aJ mn oioson ?.un niK) <v» x/i-jiam ihi _w «jj w (t-TJ <nti t/n

a. O - ° o o o
dj» iu)~napvtitJ)(m ritvis tMixciosn ^m 110,1 rt-Mtattun tmjj oJ)rn)T>\ tuiasnniw

Zie ook vjojirjM.

Wbk: geeft het op als Kw. voor mn^.

Wdl: geeft op ^ot» = ^^ voor Pw., Pm., Kd. De daarbij opgegeven

vormen Single) en &^<qvnm waren aan mijn berichtgevers onbekend.

Bij nMnnci vindt men den laatsten vorm nog eens voor Mgl. opgegeven.

763. mojia
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(mn(ï](*j)3(a(Ki[| = tmn M (ki anji ij

.

Bv. wanneer men te laat komt voor den trein, of op een diner, als het

al afgeloopen is (niet, als de menschen nog aan het eten zijn). Niet bv. voor

te laat planten.

Wbk: geeft deze speciale beteekenis van »&,™»n«^ niet op.

Wdl: Tg.

764. flta (?)

(M man (Kin = ooi tmn «0^2 aai wam ooi 3.

Alleen v. ijzer. Daarnaast is ook ^^,^?^^^,wy in gebruik.

Volgens R. M. O. zou S«Mi|a«y beteekenen ijzer, dat de bewerking van

i$nêi heeft ondergaan. Een met dit laatste overeenkomstig woord wist bij

mij echter voor Sk. niet op te geven.

Zie ook »j,êï.

765. (M (Km (Ki n

O c Q
(KJ| EJl (KTIl (KI

(]
= (KJ| (KI (UW .

Voorb: zie bij «n™.

Daarnaast is ook Swmji in gebruik.

Wbk: geeft het ook op. Volgens mijn berichtgevers is het te Sk. niet in

gebruik.

Wdl: Ml., (Bn.).

766. (KA Kin — (Kin o, nl. idzv. „afgezonderd".

VOORB : tirn^Mrinw Marti tn%tLnitK/>riJ*m\\ nr:n?f>J)%(in<KJiiHri*ri<i?n afin ft-J/tut iumjikmkimieitï

IS'W 1^ IUI IUI ~l> tOJCI \\

WDL: geett V001'. Br. Op xmnmnirtuni rr: nyitiiiji-jitm^m'nyu.

767. mikmukiji? zva. m(ïJi2m<nji(K)Ji[].

768. lïitKnm (Kin 200111 = asuidJl-

Dial. Dj: 603.

769. m(kn(K¥i = (kjioom, m^mtEJi-Jidcii].

Zie ook M^isnji en vergelijk ook het Sala'sche .&,<&.

770. an(Kji2onan 3 ostui] = a^mTnsasïifi.
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VOORB '. in tv) i on i)J) t rikm itsn tiAtiurnnitJ) niumnrnru jijtijmw

Bij dit voorbeeld werd als verklaring gegeven b»»m^, dat door Wbk. ver-

meld wordt als opgegeven door Rh. Te Sk. wordt dit volgens mijo be-

richtgevers niet gebruikt.

Wbk: geeft het als TP. op in de beteekenis van ^o?^?^.

Wdl: Tg.

(iruiuui

.

771. (K](k!lffl(kJ]2 = (K](kJ](Kl, (kil

JNaast rnfünnoj)i en zie ook. cm hm asnji*

772. (ïitkJi iïi(kn

(ï](ki(K](k)i(a(Ki[] = iin ag; 3 o^i (Kin (Ki
[|

.

Wdl: Br.

773. (M (in rui ij = (um (Kin «Sn ij .

Dial. Dj: 607.

774. (kiifd = asm
l],

m/. idsu. „blank", „gepolijst", v. goud.

Wbk: geeft deze beteekenis van ruirun^ niet op.

Zie ook &&.

775. (Morin

Wbk: geeft het ook op in deze beteekenis, nl. als een telmaat van 5

^on^rw). Het voegt er echter tevens bij, dat men in W.J. gewoon is, bij

sangga's, in plaats van van bij amët's te rekenen. Nu wordt imQvnji te

Tg. niet gebruikt, terwijl ^icm te Sk. zoo al, dan toch slechts bij hooge

uitzondering voorkomt.

776. (kiinnn

c ü Q
!kioni«](Ki = (mniuimoji-Ji, «i(ï](kïi(ki|

VOORB : r{Jicmtnihnxrn'niun\ on ui i tui mn

m

isa

,^M|.

^ r icn <n trui qttnWK

WDL: „r<Mnr» trntwtuia

JlAQ OOK tniuntm^'

CSV. ... ^

Tg."

777. (kJiumntKnii sie on m (Km 2 (Kin
[]

.

778. (kji (onn tmn fi zie on nn (Kin 2 (Kin il.
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779. (inooi (ïn(ofin 3

. / . oJ
iri (inrn «] onn 2 = ei eji ~j\ .

Zie ook OST.

ao T a a

"Tl
VOORB : T)fl<71 )7U {MTltlS)}!H~n 11771 Tl (MlK/J ^1« «Tld (jJ(CTl(CT (W(M(0(M.^<rT1 (131,4

\

78f\ r^Ji ann «si!
(]

I = ikkukmii, nl. idzv. „nog maar weinig"

II = noi (Kin (Kïi fi , v. h. spreken.

VOORB : niun2rLn^iEitrix7}zrtiiainJt<rnamKnrnxm\\

Wdl: geeft — blijkbaar in dezelfde beteekenis — op £5^^. Waarschijn-

lijk een schrijf- of drukfout.

781. mom = (uin((M.

Wdl: Br.

782. OTKKJlfl

KinOTT|fkJ]~*(K1|j.

VOORB 1 ,1771 OJ) (E/l KT) rut
f

IS»* (HT1 IE» (KT) \ (l/Tl HJI «Tl (O 01 (M -b» (hTfl \

Wdl: geeft het op voor Pm. — «77™^. In het daar opgegeven voorb.

zou men te Tg. zeggen «m^ , dus cfm. Sk. Ook te Sk. wordt de vorm

•rno-n^-vKH^ gebruikt, maar alleen verbonden met ,J)(WI , zelfs als het betrek-

king heeft op één persoon.

783. motKinii = rai.

Dial. Dj: 620.

Zie ook ^(Hif-

784. o «in = asin ei ~i

.

Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

komt het zóó te Sk. niet voor, wel idzv. kapaspiljes, in welke laatste be-

teekenis het ook te Tg. voorkomt.

785. O (Kul (Kï
[]

== OIKÏlfKl.

786. o<£ (?)

fUO (UI (KI (KI = r

Dialekt v. Tégal, 8
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Eigenaardig is het gebruik van ^om (met weglating van ^mntrfKnt) voor

brandhout.

^ <Bi ^i t^ iv,n (iib txnnj} &m awW <vt (Ctt lïn tui M<rij%<tcntie:asn(%jiggiaji^ ,\sh \mwea -jijhi -suëi tfri <&i -mtviji
a a a a * (F) o. o Q

Wbk: geeft het op gezag van Rh. op in de beteekenis vanM^m^.
Deze beteekenis was aan mijn berichtgevers onbekend.

WDL : geett Op tvt/m = tviitJijt en im«imiiim r^ nitJiinroitJi^A-

Waarschijnlijk wordt hiermede hetzelfde bedoeld. De beteekenis is, naar

het schijnt, van te voren, volgens R. M. 0. echter zva «T-™^.

787. o(WfHi(Kl|] = O axi (Ki, nl. als KI), v. o<tfi(Ki.

Wdl: geeft het op als K. Het komt echter niet veel voor.

788. o «sin I = (üi(Q(M-dk(Ki[|, nl. idzv. »slo/c'\ van een hengel.

II = o oi «sin

.

Wbk: geeft naast yamn* ook nog op ^anSt. Te Sk. is dit volgens mijn

berichtgevers niet in gebruik; wèl gebruikt men het in R.

Wdl: Pij.

o «sin zie asm on (Mij.

non, oa o
789. oji(kji = isïi (kïi lOJi ij .

Naast

II = (UlOOOJKKlfl.

cun thcn run .

790. oarui(Ki(| I N. (MM, (Mmikii K. = (kii(M N. odruiiKii] K.

Wdl: Tg. Voor Pm. wordt bij o-jhS^ opgegeven ^J^ = <m<w. Daarente-

gen bij <u><nj)jnji weder: oru»y N. mm K.

KFJiacuKKiii.
C9 J|

Dial. Dj: 633.

791. ajiaajjanaruKKii] (grw. ?) = asinnaaruKKiij.

Wbk: vermeldt het als door Rh. opgegeven in dezelfde beteekenis.

Wdl: Tg. Het in de aanmerking daar vermelde gebruik van t^wQn.t

vjirutaj was aan mijn berichtgevers te Sk. onbekend. Een enkele noemde in

dienzelfden zin Qnruri m.»?»™..jnruztm/t.

j - y792. ooruiarui K., zie arui (EJi -j\ .
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793. ario2 iii i(anno = om in mm nsin (?)

Volgens mijn berichtgevers zou het zijn een pisang, gelijk aan de sëpët,

maar geel en geurig, 8 a 10 c.M. lan \ Zie echter ook ,™

Wdl: spelt het ten onrechte «jnijma^

794. lUdfjM = onno^i.

o
h.7i tsn •

Wdl : Br.

ihn net tkjt /i

.

Zie ook

795. o*i (ui

o o ino = finntKinniKifiTi,

I ( O [

VOORB

onn tui 9 on (uui

CYa o O DO

796.
OOO r= (KlH(KT]|T1(in(Kl[].

Wbk: geeft het op in de hiermede vrij wel overeeukomende beteekenis

van amnsn^. Volgens mijn berichtgevers echter is het zoo te Sk. niet in gebruik.

797. o(i£? = oofïjji(Ki|j.

.N aaSt ,tj» uk tan .

Wdl: Tg.

798. o(i£(Kii = ooanjj(Ki[j.

Naast SioRf.

799. o os; (Kin

(EUd^iKïKKill = ai (min , d.w.z. idzv. iemands meester.

Voorb : zie bij Q,p.

Wbk: vermeldt dit als opgegeven door Rh,

800. o (ik (ion n = ook.

Daarnaast is ook <8,&: in gebruik.

Voorb o o o
mn iuti mi titi <v> (te: rqcryxun (tKtw «j ittj «i \\l<K71« 1T O'

Wdl: Tg.

o .

801. o«£ K. v. o ariji, o th (Kin ij.

Wbk: geeft het op = ,0™ , dus als KN. Volgens mijn berichtgevers is het

te Sk. wel in gebruik, maar alleen voor elmoe's, niet bv. voor leeren lezen.
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"Wdl: geeft ten onrehte op £,*k.

802. oorin

o / o o o
oonn = o nn (om 2 (Kin

f]

, a^; (eji fi <rj ann 2 oon n , fi^eiijananKKmi.

Men gebruikt het van rijst, wanneer die te waterig is en de korrels door

het lange koken kapot zijn.

Wbk: geeft geen van die woorden in deze beteekenis op.

Wdl: geeft voor Tg. op <8,„6 = Q,v6 en als voorb. «kammS,^ ^^>8>^,

Volgens mijn berichtgevers zegt men te Tg. van een (ronde) kam «hem
,

zie beneden.

Q
803. o (Kin (M o

=
Ü

o .

,0,VOORB! t/n itw/ED run n.11 JPJÖ ntJttxmttJi^rnan itvtji -n tut <rt tui arti <trï tipt) urn tut ^jt tct on cm i rt ito w

De beteekenis is keurig neljes. Volgens enkelen zou men daarvoor te Sk.

zeggen ^eijo^ en ^„o&xm^. Het laatste is echter nog weinig in gebruik.

Wbk. geeft geen van beide op.

804. aan uin asm n = (kji ann in

.

Dial. Dj: 645.

Cv <3> <3>
805. 021 (KI = O (KI, OtEJI-Jl.

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is

het te Sk. niet in gebruik.

806. aan m (Ki 2 ui n

(<> 4
(Kman(Ki2U-J)(Kio = (Kin (iq (Kin ij

.

an,|<> 4 ^O cJ|

VOORB : rttvtttun/Tri tut ^mn^urnirtyitiui^juntui ^mirjièti- vrtrut^tcrtarno^in^

Wdl: geeft het op voor Tg. en ziet er een vervorming in van w & Mjfi?)

Hierbij zij nog aangeteekend, dat de door Wbk. van & lruxrtiQ<HTji opge-

geven beteekenis te beperkt is. Het beteekent in het algemeen te veel, bv.

ook van eten.

807. (K|arui3iK](Ki2EJi|IK] (KI 2 EJl 1

io 4
m «n 2 on iki 2 ieji n — (K]an2H]Ti2 (ui-jkkiikui, aow-A.K \o 4 K I ( j
VOORB : rtttm zt-it ^rttrutt ttrn ttn~/n rttvntrtbn zit/t^rt vit ttunttKcm asntnttmitKiw

Wdl: Tg.

Zie ook tun tBt —j.im/1'
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808. (iruxm

o. o
aa^(Ki(ir)(Ki[i = twio oi ni n

.

<> 4 «si, J(

Wdl: Tg., Tj., B.

Ook (H,8™^ is in gebruik, maar alleen voor een smallen doek, die alleen

de schaamdeelen bedekt. Voor een opgehaalden bëbëd echter zegt men

ruim xn rmn .

809. mj)(ï](K13

(uprntKU = (EJi«i(Ki2, «](ia2(ifLn(Ki[i, nl. idzv. .wandelen".

Voartj • a a a~ o a/
» wkb . .É/jd/i^N «om ajjitm ~m run rui <ij> tvp ri <m i iei ti iui rui rui \\

Wbk: geeft het op in de hiermede ongeveer overeenkomende beteekenis

van „slenteren, voor plezier uitgaan". Volgens mijn berichtgevers moet dat zijn

Wdl: geeft het — als grw. — op voor Pm.

Zie ook VW
810. orui/iKi?

lei

«Tl /(KI? = f

V OORB : hktï ffnmj)i(Hiq/i/n ttn: xci mi ^rnian \\ imrirun-nnp^rmrirLUZitfirHi^ runitf: rrriirm^ia nrun tiyn

nv-niitnniiKr) ~m run ruvi ieijj \

De beteekenis komt ongeveer overeen met ons aan zijn lot overgelaten.

Een geheel er mede overeenkomenden term wist men mij te Sk. niet te

noemen. In het eerste voorbeeld zon men er zeggen rnnsm^m , in het twee-

de xm <&>ji<irnin of <n(v><"?>j(- Wbk. geeft geen van beide laatste woorden op.

Wdl: geeft ^niM^mn-nnoi , wat in ieder geval o,M(miiSm| zou moeten zijn,

Op zzz *?«p ir> "~m rui -ivt (1.1/

.

811. o(ki

OW
tin Ki = (ïoi nnu (?)

Wbk: geeft den vorm niet op, niettegenstaande hij ook te Sk in gebruik

is, nl. idzv. loom, v. d. gang. Mogelijk bedoelde men te Tg. hetzelfde.

812. <Kj(irU13(K]/(K12 = ?

Wbk: geeft het op idzv. steeg, gang. Volgens mijn berichtgevers is het



118

te Sk. niet in gebruik Te Tg. beteekent het een zijweg, die van den

hoofdweg in den kom der desa naar 2 of 3 erven leidt en dan doodloopt.

Te Sk. heeft men daarvoor, naar het schijnt, geen eigen woord, maar zon

men het begrip kunnen omschrijven door tarvutpQtrmjf.

I Q
xJlrt = OU

1SL,

VoORB: Zie bij ^rm^fw-ru^.

813. mjijKirkJiij = okki, on aan

.

Ziie OOk ure-») , ennnoJin , isrtiw) , tnnsntn.i y ru .t» niryi j itniün , iA(£lo-J>ji en W"^*^// 1

814. maan on aai ii = tkkkkhimOfUKKKKinil = TKKKKïll).

( CJ cJI CJ J
VOUKB. nAKnnr){Hrir)SKV)triruM(t™<&it><tJl\

Wdl: geeft het voor Tg., Pm., Pk. op, maar spelt ten onrechte ^«^«r^.

815. <in(irui2ffl(Ki2!Kin[| = (ouiarnonn.

Daarnaast is ook xn^pzanji in gebruik.

Wdl: Tg.

816. m(ianiK](Kiiuui(Kin N. ruin aai ti na n K. = ajin aai in aa ij KN.

Vergelijk Taalsoorten, XII bij Q& en zie ook £3Sf boven.

Wdl: geeft voor Pk.. Br. in dezen zin op m««iwn)|, dat, naar bet

schijnt, vroeger ook zoo te Sk. in gebruik was.

817. aan on (Ui Ti eva, cuiri (Kifiooi a_nn (Ki n an ckü 2

.

818. aan na — ?

Het is de naam van de o£o, zoolang deze nog niet volwassen is. Volgens

bet hoofd der visschers te Sk. zou er daar geen woord voor bestaan en

zouden zelfs enkele .mST- soorten de onvolwassen exemplaren zijn van de

overeenkomstige xm^- soorten.

Wbk: „naam van een zoeUvalervisch, niel ongelijk aan onze baars, Rh."

Wdl: geeft voor Tg. op m»^ =. icn^. Mogelijk wordt hiermede hetzelf-

de bedoeld Mijn berichtgevers kenden <un£ niet.

o
819. nanfKiEiij] = aaima^iKii].

Dial. Dj: 648.

820. oon(Ki(kJi(i zva. gokkkwii.I(K1WH ZVa. (W1(K1(KJ1|1.

(TV
821. orion

nzi (Ki = an nn (in oji 2 (kji n

.
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VOORB: luvntunnitrnir^^ntunzr^J^rjiun^niihmMiHiihiikjiii^ (tJiri<L/ni»Ji'HnirLt^tsnit:i\\

Wbk: geeft ^p^iutzMjf niet op. Het beteekent rustig, vast, v. h. slapen.

822. <cyS\

«n(KJ] =: (KI (Kïl 05ï] [1 , (kJimfEJl^iamfl.
"^ O tj| j [ ^ cJl

Vnnpn • o. o O o o O O
VWKB . <un/Kr}(isn>hn<iamritKnztaim(unxiiiitcntHi\ iinojnw jnyrijtn tuilen i>ii ttiiixyts

Evenzoo outjm^Sm.

Wbk: geeft ^««j^™™ in deze beteekenis op = goed verzadigd, het voelen

ziften. Volgens mijn berichtgevers zegt men bet te Sk. alleen in betrekking

tot tabak.

Wdl: Tg.

823. «ïfifui 2 (EirKJi 3 ?

anfEH2(if]30ia? I = aruitKi, nl. idzv, „verschieten".

Il = Of] fEJl 2 (KlfKTl 2 (ISÏl fl

.

III = (ï]ann2(ii]Ti2?.

Naast I is ook nj,<£ in gebruik.

Vnnnp • • CtC) a a Cl y O a. (?)
v uuiitf . niun ztiieiiz cEJiri !tm ln ri i <n.w> z finn cüimjt <vi xn ri tuw z vim n rr\xm ty xji -j» m ikti tvt n/t mi n om t

a o O o
mt\ (tal ti run *tj oji <n tE/1 _» mn tvi op lun -jn tl tui (tri : iimnzTuunoriMizcm ~mr)iKizcmn\

Wdl: geeft op de beteekenis I.

tile OOK n/nam eU trut tun tun n

•

3VI <T(j Ut

824. o cjoi (ctj
(]

I = oi tui (Ki il

.

TT Q
II «m KI o rui asm

[j

= vKHi (Ki Kino a^i

.

Zie ook ^,

Wdl: geeft op de beteekenis I.

an !ïsü = in aai asm i| , toi a<i , (eji a-n asin n

.

in tvrn z tui q xa mn tia cm ~/n iji cmtuiruiirj^izniuii ntunzrrhi^nvn <r.i tuil vn i

Wdl: Tg. Het verwijst naar «ö, een woord, dat er echter niet in

voorkomt.

CdlQ OOR riem en KniKnasnji.

826. ona^n? — <K]orm3(E]anjiaain.
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VOORB : 7Je bij m]iB»isni) eil «nawwi^-n,

In K. bezigt men naast ei 1ui^ao»<m.S ook «i^T-^ , daarentegen xmrd, op

zichzelf niet.

Wbk: geeft k**(£<9i op als tëmb.

Dial. Dj: 652.

827. onjiinMinn

q o ü
(Kl| Of! Jl Tl (KDl (1

rr | fl O O «SDI (1

.

Jl a Jl

Vergelijk ook «9/7£ge-

828. flOJlTTKLCIf) = (Uin(EJl(Kl.

Daarnaast is ook ^i^am in gebruik.

Wbk: vermeldt bet als opgegeven door Rb. in ongeveer dezelfde beteekenis.

Wdl: geeft ten onrechte op ^•mu^ — «m*?.

829. non ti (kil il

Q
(IZlTKkHd 3= üTfl, (Tl TH.
«^ Jl ^ ^ \

VOORB : Kim (tJ) -t*>in cwiaJi crui xn riiun inn en mi

i

umi ofifi^

Wbk: geeft den vorm yp-r^ in deze beteekenis niet op.

Wdl: Tg.

830. (K]«rui2(Kïi|| (?)

mOOJl 2 (Kïl (KI (1 I = M(kJ|2(Kïll).

I ^Jl ( Jl

II — osnajin.

VOORB.' I i i) ik n/rui imj >n JhcmpiKiMci tyi w

Ho . O o /run vivm i nm trui ? nrt trui t mi nC*o i nq rmt \\

Zie ook nMHHwji-

Wdl: geeft ^wj^wy op als grw., wat ook mogelijk zou zijn

831. onn (Kin (mn f) = (inflEU2(ii]!kJi2 «svio, maar alleen v. d. mond of keel.

*K Jl K( J|

VOORB : -nunticiintm ui cm mjwiimjüi l» tnvitun^ m im run trui «SfLiui uw run n\

Evenzoo bv. door te veel kalk te gebruiken bij de tamh , in welk geval men

te ök. echter niet nt&iim'Kitiisnji ^
maar rnnmnxmiuirtn/i zegt.

Ziie OOK tvicmcm/j ) wrwjDiae^ > n trui ttnnjit run n.
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Wdl: geeft het op in de hiermede vrij wel overeenkomende beteekenis

van rn<rLMrnxmt{.

832. ojtn

00/ c?o/ o o
Odii = oom, o win ann om om n

.

^ ^ O S <A

Zie ook wcm/j.

Wbk: geeft in dezen zin ook op $&. Aan mijn berichtgevers was dat

woord onbekend.

Wdl: geeft het op als grw.

833. arui Un arm
j]

= umnrui, alleen idzv. „slecht", v. e. vrouw.

Wdl: geeft het voor Pm. op — i,wu^i,riM|,

fj\% OOK hui rjinjiiisnjj.

834. nfinajinridCKKini]

(ifjo«](ici(Kinfj — ajiri o (in 01 axi , oiininiiifiofmril).

Daarnaast is ook o/n*^™,*» in gebruik. Zie ook ^n^.
Wdl: Tg.

835. mn^dcidciij

(irio (LO (ici il
s=s (inonji (inciaji ? antiriii fiaarui 9 .

.Het wordt alleen gebruikt voor niets uitvoeren, niet voor zich niet verweren.

Wdl: geeft — als afleiding van ^<wmi«£A — °P Vhliu]^1 == ,s1/7'r1 **n
tf-

y
Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op Volgens mijn berichtgevers

echter is het zoo niet in gebruik.

837. (ïi(inji2(M[| = ihn (Kin (isïi n , cöi (Kin asm [i

.

VOORB: nirmtaJlji nirntMMir-i.Lri.wntmarttvifflnrituiKiM&nji M in m n i i > n 1 i / t i -ritQttvn'b

In het laatste voorbeeld zou men te Sk. r^^^M^c^jt zeggen.

836. oaJiUsiri — oriJiu], nl. idzv. „slib".

Zie ook Jr) M^MJf.

838. (ïlvuiki

U
Q / . Q

0(Ki = m(ooo
OfL,

VOORB: miuitmxminriininviWiifflMMtuntëh 01 \n i>m li mint\j)rj<rriizi -urt/tavn in KTnii\
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Wbk: geeft deze beteekenis van ^c^. = iets doen met of door middel

van Liet op.

Wdl: geeft tvuviiHTji = «Q*^ op voor Br.

839 injioasmii, arm 01 (isui tm o =oiki.
cJl "SU cJ( %

V OOKB : ten tiji /t/n ticttj j .rm.nTj »m <n?M;><?TO ma;-) w Zie OOK bij nxaicmit-

Wdl: geeft alleen op -rS™*^.

Zlie OOk ;ruM IKJljl •

840. firuj nrui ? = ;ifujtinji.

841. aruiaaji

(iziaajiifi = oin (öian.^ ai

Alleen van een aanplant, niet voor patrouilleeren. Zie ook «^.

Wdl: Tg.

842. nnnruiandfUKLao = «ritu.

Wbk: vermeldt bet als door Rh. in dezelfde beteekenis opgegeven. Ver-

gelijk ook het Sala'sche -y^man,; en zie ook ^m^»»*^ beneden.

Wdl: geeft op ^«^u^ — ^ISf.

QAa Q Q Q (X
84d. arui (Oji «sin o = flfUKKi.

Wbk : geeft het in dezelfde beteekenis op Volgens mijn berichtgevers zegt

men te Sk. wel «^as»^, maar niet aS»™*^. Ten aanzien van *&& zij hier-

bij nog opgemerkt, dat het te Sk. alleen als telmaat in gebruik is. Anders

zegt men «rSJfra-,^, bv. voor de opgerolde loten in een tombola.

Wdl: Pm.

844. (ïj«fui(K]arui(kJ)[| — anM an tui an (ui m tu

.

Daarnaast is ook ^wi^m^^^/w in gebruik.

Wbk: geeft het ook op idzv. vleiend verzoeken. Mijn berichtgevers kenden

het zoo niet.

Wdl: Tg.

845. (K](inji2(Ki(tJi3cmn(|

(ITJ
(EJI 2 OH CLJI 2 (K¥l f| = (lT|(FJ)2mM2(lSm[]

Zie OOk trut ton non i.
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846. oruiok = (U«k, nl. idzv. „verkocht".

Daarnaast is ook m<8 in gebruik. In N daarentegen alleen UMg.

Wdl: Tg.

847. oojiojui

\

o o
(Kinoruiojun = ooi cisin onm 2 m (|

.

Wdl: Tg.

848. ooft (uui (Ki
[|

a o
(inUUKK) = t

^ a
VOORB: ajr)(KnitsniKri(Yr)irt/i\ tKnnvi mi (EAimr) rut % tin rui iiMita^

Wbk: geeft het op = £)««n*«ji. Het komt er echter niet altijd mede

overeen, daar er niet het verkoopen zelf mede bedoeld wordt, maar het

bedieuen, helpen der koopers, zoodat men het bv. niet kan gebruiken bij

den verkoop van een karbouw of van een prauw. Mijn berichtgevers te Sk.

wisten er echter ook geen ander woord voor te vinden Soms zal men het

kunnen vervangen door o»™<no of ^,^<unnji.

onji (tl (uui (Ki |
= «norm 2 o

.

Dial. Dj: 683. Het woord nnj>i£i is te Tg. onbekend Zie ook (istj^m^.

849. anjim(uui2(kJi[] = osmin ai 11.

Daarnaast is ook Mnjo^ in gebruik.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ^.tsn^m/f. Het heeft nl. geen hori-

zontaal dak.

850. aajiojui

oji aio on (ki (1
= ?

De beteekenis is communaal, v. gronden. In verband met den alwijken-

den rechtstoestand van de gronden in de Vorstenlanden heeft men daarvoor

te Sk. geen overeenkomstig woord.

Zie ook wtoji.

801. nam = ojïi on (Kin o

.

Zie Zindeelen, § 439 en ook <™™,>^ beneden.

852. oaji«(j(EJi2(Kin, orui m ita 2 oq = (ïiojlkkiii.
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Wdl: geeft alleen n^t,?,™ op.

Vergelijk ,li«*^, dat te Sk. in geschriften nog in gebruik is.

853. mji fEJi (ici ij = aan (tii asin ii

.

Wbk: geeft in denzelfden zin ook op rvnut^n.tn^. Volgens mijn bericht-

gevers is dit te Sk. zoo niet in gebruik.

Ziie OOk ornnjHMn.

854. (ïian_n(ïj(fcj)(ici[j = (KinanfMdOi]

*55

Li\ e OOK n tx.) rt rm tuin

•

Wdl: spelt ten onrechte ^n»nm»asn^-

55. ei o (kun = «3,(M, djifoai?.

Wbk: vermeldt het als door Rh. in deze beteekenis opgegeven. Volgens

mijn berichtgevers echter is het zoo te Sk. niet in gebruik.

Zie ook >TJ(lJ)f.

Q /
8:6. ann(EJi(irui(kJi(| = (Kïi<ïiTn2(kJ|(Wi

.

Wdl: Tg.

Vergelijk ook ^^m enki trui :yrnj>

Q
mui857. ifuitEJi^ji = oj) «n((isiJi 3 fia

Dial. Dj: 688. Wèl bezigt men te Sk. K»«ïi«ru«»~« voor lampenjongen,

iampenisl.

858. orui eji _n

»

(EJi (EJi n ? = (Ki (ioi, nl. idzv. „vragen".

In het passief zegt men aoo m^i .«_?;>, zoodat het grw. ook o®»~*< zou

kunnen zijn. Vergelijk echter ook vormen als Mu^xutmun^KD te Sk.

Wbk: geeft in dezelfde beteekenis op zoowel Qnj>oai als S*m®»~>»^ Deze

woorden zijn echter volgens mijn berichtgevers zoo te Sk. niet in gebruik.

Te Tg. komt alleen de kramaterm voor.

859. ario ~ji (Ki = manna tui (Mi (?)

Verklaard door: ?(Ui^i van ketan gemaakt.

860. o mo ~j\ m (Ki = ?mi
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Het is de naam v. e. pisangsoort.

861. nri sh -J\ om n = ?

Het beteekent een patjoel, bevestigd aan een houten steel en gebruikt als

koevoet.

Wbk: geeft het op als beteekenende een groote ^i™*^ van hard hout.

Mijn berichtgevers kenden het niet.

Wdl: Tg. De opmerking van Corr. is eenigszins vreemd. Een winkel-

hoek (iu,xn) en een koevoet verschillen toch meer dan „eenigszins".

862. oaf|(EJi~A2ann[]

CJ{ ™n J| J 's arm <J[

Wdl: Tg. Ten aanzien van de gevolgtrekking van Corr., dat het dus be-

teekent oververzadigd van «™«/»^?rrn^ en men het dus niet voor oververzadigd

in het algemeen kan gebruiken, zij hierbij nog opgemerkt, dat men het wèl

" in het algemeen bezigt, dus ook bv. van rijst. Eén mijner berichtgevers ver-

klaarde het ook te Sk. zoo te hebben hooren gebruiken.

863. onatjo Ju

o . Q

«M J
Zie ook &>(&

~T£J\'

Q
864. acui e» ui = o .iruianji

.

o mui aruio ~j\ = oojui (üio.

Het is N. In K. zegt men wnnirw of «j»*^^.

Wdl: Tg., Br.

865. on aan m (til -ji

(Kiaaji ancEJi Jkizkkii] = aiaiannri.

Wbk: vermeldt ^njt^mn^t als in dezen zin opgegeven door Rh.

Zne ook lunuiitoj-

866. (ïj(lfU12(ï](EJl J)3 = O (ISY1 (lT]/kJ|

867. vuieji

mfEnui3 = o asm o (Kii i

.

( <d4

Q
ofui (eji (Ki

d
= «£ in (Kin

jj

.

ip(Kl|)
CCIcJ( a
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Wbk: „<c7,rwgj(WT^\ ax-rt.ijn^ooji^ zva. ^«Q^ of nsnSi^ omdat de einden met

aan elkaar genaaid zijn, Rh."

Te Tg. is bet gebruik anders: als men het aan heeft, heet het imi3,? of

iQiQitxyj; als men het niet aan heeft, heet het rw*»»^. Als algemeene bena-

ming is daarnaast ook ^-9,»^ in gebruik, dus voor «,jg^ , M -h , rjMfi,

^rnffo»^ enz. Dit laatste is dus cfm. Sk.

868. orui fEJi

Q
(in «1 (O 2 (KI

kl, (ca
= (ïiiEJi:

/ Q
!(ïj(EJ12Tn

Wdl: Tg.

Zie ook ^mjji.

869. (ï]anj\2(iq(EJi3

Q
(iniï]nnji3(in(EJi3 = (aajitkj)-*, inn o nrui tn aai ij .

Wdl: geeft voor Tg., Kr., Kb., Br. op -7^^*.

Zie ook iun/Ei»~ji,i>Ji/i'

870. aan o aai n

ca «j[

aan o (Km (EJi (Km o = aan o? aan o?.
caia^ca <Jl ca\ ca\

Wbk: geeft dit laatste niet op. De beteekenis is onder water staan, bv.

v. e. kamer door het omvallen van een badkuip of v. e. erf door den regen.

De door Wbk. opgegeven beteekenis ru^nm/j — ^«^^ was volgens mijn

berichtgevers te Sk. niet gebruikelijk.

871. oonnn

o 00
^e 4 a e cJI

Zie ook xn.Q>.

872. mafijjonnfi

ananaanannn = rtmoo, mm &ji aai aa 1 (?)

VOORB: tixiriimtnitmiw^Mwn rinsn ^1 tori iKnzasiyi xn(nirv7egoivii)iKTiniun\ Mnncunt aa >n ihi <èri <nm t{

Wdl: spelt ten onrechte <y,ru»^.

873. aruiarm
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Q Q

Daarnaast is ook tmnnnw in gebruik.

Wbk: geeft xnar>& op == ^(o«j)<S en «<»«)<&•

aaJionntKiij = ?

Men bedoeldt er mede het keukengereedschap met inbegrip van het

servies. Te Sk. wist men mij daarvoor geen overeenkomstig woord op te

geven. Het keukengereedschap noemt men daar Uig (mjn«(m|, maar

daar begrijpt men het servies niet onder, daar men dit rekent tot de

iffutmtmajijj. Volgens mijn berichtgevers beteekent Mncnw^jooiy verder vol-

strekt niet een „rommel van gemeen huisraad", z.a. Wbk. opgeeft, maar

bepaaldelijk — ook nieuw — keukengereedschap, zoodat de bijvoeging van

u«|«im| een pleonasme is.

Wdl: geeft ruicma^ voor Ws. op == &% en rmcmM^n^ voor Ka. = &

ijttatfJi/HTjl'

(iruiaim = an (Ui (Kin
[|

, nl. als voegwoord = „toen".

v UUK15 . rui cniitrn rui run>tcn g»ï ^iji^^«)rtTOM^/Lflft;!>CTMa/nfH7irwMfc,7>^»rnit/M\

875. aruiann = inann, nl. idzv. „sondcr baadje aan".

Wbk: geeft het op als tëmb. voor «/n™™^.

876. arui non om i (grw. ?) =r (in (EJi 2 (in cïoi 2 cisin ji , maar niet v. d. mondholte.

lAQ OOk rui ikti ihwji •

877. onoruann = omann?.

VOORBt riwt^ihyivirxjicma^n<n(un'ntaiiiui<LM^

Wdl: Tg.

Zie OOk ncrnih-

878. nrjïjai I = (Kin (inn o i , nl. als z.g. „dorpsgeestelijke".

Ö\
Q

II (Bi (Kit^nina^ariiiioifULna^ij = <eji fKitKin-AtKinastiKiij.

Wbk: „«^.tm SD. Ml. en KN. een priester, Mohammedaansch dorpspriester".

Wdl: I Kr. Mei. II Pm.
o

879. ooi» = (urn (Ki onn arm n

.

Ö \ Q 4
"IC OOk cmumruijt.
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/

880. aqoi

Volgens een enkele zou het de kraroavorm zijn. De Sala'sche uitdrukking

komt alleen nog maar iu geschriften voor. Volgens mijn berichtgevers is de

door Wbk. opgegeven uitdrukking Qdnnsn <u>^ onvolledig en moet er én™»^

op volgen.

vdBr: 43—11.

881. marunoKkJil] = (intmmoKMn.

T.w. de groene kool zonder krop. Volgens anderen de nuntnaai a l8 door

ouderdom de krop ontloken is. Zie ^^mrv^.

Volgens een enkele niet ^^m-™^, maar rjixm^^.

882. it]iinji3(in(£i(Kmi| = «](irui2 «sin(kJi[|.

Het IS een TifiKinnji Van «na«y j icrtfunru)
i

uirmirvi/i 01 txnf'ï'

Wbk: geeft het op — rfiruvj^ttmr^. Mijn berichtgevers kenden het woord

niet.

Wdl: Tg.

883. riii

arlnuon r= (»n<n

.

Wbk: geeft beide vormen naast elkander op. Te Sk. bezigt men volgens

mijn berichtgevers alleen de afleidingen van «^ , dus ook .n&ê, , .^«jc?^

enz.

Zie ook rvivd».

884. maan mi

Q

maan (in?

an(Km(in?(uifi(KiD = (ftïn fwi (ism (Ki o

.

(on- \ J[ «^J^cJl
VOORB : (untHriirui iJtnshi ) iui niui —•> rtivn triicn i vn r.ri n w>) <o q vn ihi i3 isttn iJicnvm ^n trnn >nm ki

r> ivn <un nsh w

Wdl: geeft op ^™«?< = xsn^rmi^^. Mijn berichtgevers kenden die be-

teekenis niet.

885. artn(Kin = «nojnuTiinniKi.

VOORB : wnj>cun(niHr)(nwtru)<tfnxjt*snfnM\\

Het is alleen in N. in gebruik.
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Wbk: geeft het in dezen zin op als Bantënsch Javaansch.

8j6. on (irui on «n 2 «sn ri = (iruianji.

V OORB : i/n iun r> trui n <xa i biia ?i aji i rt M) i <i$l<tfi <xw at/i ^mkAihiw

887. O TTIfj Tl

«ih onn ifi (a iki n = ainih.

Wdl: geeft ten onrechte op <mcm-fi.

888. mui(K](

anuianui =r on (ioi (in ui

.

Wbk: geeft het in dezen zin op als TP. Het voor iets drogen naast «^

n&, en Q^m, opgegeven ^,^0 was volgens mijn berichtgever te Sk. niet

in gebruik.

Wdl: Tg., Br.

889. o»

/
uj>ajin(Ki|j, uioiKiii = fl[j(Kin 2 (iricui f|2

.

Dial. Dj: 706. Ook te Tg. wordt het niet gebruikt voor mangga's.

Zie ook m-%{.

890. mui?

cuuKinunl ;= (umonui, w/. idzv.
ri
roq

,

\

II = (Kin (in (Ki 2, (ntkii, (injiuKin?.

Zie ook KiQinjy.

VOORB : t/n itrn nsn/iJiT) i(&i iim \ on i&i nsn 71 tv) nn oji <n ito tun >ntuiq\*

Wdl: geeft op ^^ ?
= ^^(m». Blijkbaar een schrijf- of drukfout voor

891. ui(U¥i(K](ici2 = (Mi (isui 9 , nl. idzv. „verwijl".

Voor twijfel™ w'st men mij geen woord te noemen.

892. m ui 2 miiin 2 on (ï = V

Volgens mijn berichtgevers de minste kwaliteit afgewerkte suikerstroop.

Wbk: geeft het woord in dezelfde beteekenis op. Aan mijn berichtgevers

was het woord onbekend.

üialekt v. Tëgal. »
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Zie ook «pK«

893. o

Ô O Q O /
(Kin u 0)111 = (Kin rui o osiri n , (Kin oi (ki .

Te Sk. is het in gebruik als scheldwoord voor verdoold.

Zie OOk ttnapajijt en ruinpojtn-

894. ui (Ki = iisn (is: onn
j)

, nl. als henaming van dal fatsoen van een dak, waarbij 4e

vier zijvlakken in één punt samenkomen.

Wbk: geeft het evenzoo als benaming van een dak op. Mijn berichtgevers

kenden het zóó echter niet.

895. o (Ki = (Kin (ioi (Kin
i]

, nl. idzv. „fiches" (°,m^), steentjes, asémpilten enz., als

lelmiddel bij hel spel in gebrni/,-.

Wbk: geeft deze beteekenis van ^êt»m^ niet op. evenmin als <8>£>oj)jj.

896. o (ki (Kin ii = o (ioi (Kin il

.

Wbk: geeft het op als tëmb.

LlG OOk luithnnsno.

O o
897. o (ki axii) = !Uin (Ki asm

o

.

JÖkJ[ JO 4
Wbk: geeft op ™£j«s»^ als in dezelfde beteekenis vermeld door Rh.

Wdl: geeft op ^Qn^j, = m^*™^. Mijn berichtgevers kenden dit niet.

Mogelijk een schrijf- of drukfout voor m^^.

898. (U|(Kiosui|i = ui ooi (Kin ij .

Wbk: geeft ojimosnj^ op in deze beteekenis en ajj&Siïah als benaming van

de onderste rij pisang in een tros. Mijn berichtgevers kenden deze betee-

kenissen niet ; voor het laatste gaven zij op het niet door Wbk. vermelde <£Lji

Zie OOk .ujthntKnji en tuithntwa.

899. o (Ki ooi o = oianidoifi.

tfr J| ^ J|

0J) 'T) INT) tl KT) (l I <M fj ifc?71 INT) 01 HST» IL I <M IK'1 f£) /NTfl \

Wdl: geeft het op — u^,
onn O-O O.
900. (UI (KI (KY1

j]

= ISD iKl .
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Bv. van vruchten of këtela, bij verkoop in afgepaste koopjes ter waarde

van 2, 3, 4 ets. Vergelijk ook het Sala'sche ÖM ^.
O O/ O O-/

901. (UI ft] (KI (KH = (Kil (ïl (KI (KW] .

902. ui on (Ki «ui
|
= urn o^i aan

[j.

Wdl: Br.

Te 8k. beteekent het een hamer, bij goudsmeden in gebruik.

903. (UI (KI = (Kïl (KI.
«SU J
Daarnaast zegt men v. e. hengelsnoer (echter niet v. e. vliegertouw) ook

Wdl: Br

904. (KI (UI 3 (KI (KI 2

I K
(K1H (ïl (UI 2 (ïl (KI 2 = ?

( K
Wdl: geeft het op = rQ^Qrv^. De beteekenis is echter een andere, t.w.

geen uitweg welen, in verlegenheid komen. Te Sk. wist men er mij geen

overeenkomstig woord voor op te geven. Van een reiziger, die voor een

bandjirende rivier komt, zou men er zeggen ,£1™™, van een dief, die ontdekt

wordt en zich alle uitwegen afgesneden ziet, nQ*™^ , van iemand, die door

regen verhinderd wordt, uit te gaan, ^^^ivn^ (het door Wbk. opgegeven

»$«Q£) is volgens mijn berichtgevers te Sk. niet in gebruik).

90». (UJ(K1(K1(| == (KinOfUl (KI O (KI
[1

.

VOORB: ajijjAitn/i o \ iKn/n/ivmnin m -ki \\

906. (UI (KI (k/11

O O/
tui (Ki ontkJi _A = (incinno-JiünTi, ojinuuiiKitKin.

VOORB: zie Mj ^n^ermmjt^.

907. tui (Ki (ifiJi 1 = imimooni, nl. als naam v. d. jonge nangka-vrucht.

Zie OOk niKnnitJtum/i.

908. (ui(Ki> K. v. (ismiru.

Zie ook bij «9^.
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909. mu 2 in (Ki 2 (mnK] (U 2 (E| (KI 2 (Kïl 11

O/ Q
na (ui 2 on (Ki 2 (mmn = (fji onn (M in

.

( (CJ ^
/

ï] (UI 2 (ïl (KI 2 Hf] (K¥l _&2 (K) (kil 2 = (KI (UI 2 Hf) (UI 2 IK] (KI 2 (KIT il

.

Wbk: geeft tsK&n^ni alleen op voor de opwonenden bij een Javaansch

hoofd. Volgens mijn berichtgevers wordt het te Sk. in het algemeen gebruikt

voor personen, die een huis hebben op den grond van een ander, ook al is

dat een desaman.

910. mi (Ki (irui d
= (mn (ki aaji o

.

cj 4
(KldOJlI)

cj 4
Daarnaast is ook ^Miru/j in gebiuik.

tui (Ki s?e (Kin

JQ
(KI

91 1. (UlfKl

(UlfKl = O (Ki, «/ ü/s?'. „zeer hoog slijpen, r. e. vlieger".

Wbk: vermeldt het grw. als door Rh. opgegeven in de hiermede vrijwel

overeenkomende beteekenis van „uiterste lop".

912. (uifinooi

o anno) = (ai(ï](wi(ifj(M, oJTii onn in (ku .

VOORB : rt iun t rui Tim 1 ib» m ooi nsn tainnji mn ajimnri ici <wi w

Wbk: geeft mn^n*» en dhcmmv» voor Sk. niet op. De beteekenis te-par-

. manlig, keurig netjes, alleen van kleine personen.

Wdl: brengt het in verband met het Jogja'sche aaaa»ma , dat door Wbk.

ten onrechte voor Sk. opgegeven wordt.

913. (ui (O (Ui (kü aan il , nl. ah vleeschspijs.W
Daarnaast is— echter uitsluitend in deze beteekenis — ook Q,Qn^ in ge-

brnik. Zie

914. <n(U)2(kji = I nrj(CTiar|(Kiri2

.

Wbk: geeft het op idzv. klein Irekpotje. Te Tg. gebruikt men het ook

voor een grooten trekpot. Zie ook nasnnixnt.

Wdl: Br., Pm.

Dial. Dj; 723.

II = ?
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Het wordt gebruikt als bijstelling ter versterking van $<& , zie bijo.^.

Q ü
"ui ji = !UDiTi(ui~/inTn(U[].

Wbk: geeft deze beteekenis van .t/n-So^^o^, t.w. sambël-goreng van

>r}<rv)v]<rvi of oaiasntfwjf (zie WDL.) niet Op.

Wdl: Pm.

91b. OJKWldOJll = (K/| Ol (KI
f|

.

v uunu . (ui ijj) njirvtn urn m itm natirvt^iuiiKDin.iiui (Hl -zritui omr\v\Jil>\

Wdl: geeft bet op — mo^, dus als N, of KN. Het is echter bepaal-

delijk K.

917. (Kj(U2(ii(kT)2 =: oioruu.

Wbk: geeft bet in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

is het zoo te Sk. niet in gebruik, wel in die van bos, v, padiplantjes.

918. (ïi(ui2 = on fi^i on (uui 2 orui
(|

.

VfintjR . O o o o OO
v uuub . (KOiu<hijiici(frnnsiitiiru>Ziij)^\ xnvtMin ~in%inMAitnMri -minH.uztMinn n:7irfinj)^<M7mjtiuiinTii 'k.»

v) ibi -ji (un ikti mn riiLHtfi

Wbk: geeft het op als door Rh. opgegeven — ntmnmmitw^ en dit weder

== „vermoeid door lang in dezelfde houding te blijven, hetzij zittende, staan-

„de of iets in de hand houdende, WW." Volgens mijn berichtgevers zegt men

daarvoor te Sk. «Q«r.

919. ui Ti = «Jiaofi.

Wdl: Tg., Br.

920. (UlfïjTI = (Ulfl(U|(kJI~*(Kl[].

Wbk: geeft het evenzoo op in deze beteekenis van zwak, leer, maar ver-

meldt imïuiM^nHyi niet. Volgens mijn berichtgevers is £»^-n zoo te Sk. niet

in gebruik. Te Tg. bezigt men het ook van planten.

Wdl: geeft het op = cmnQi^. Volgens mijn berichtgevers zegt men

ÜaarVOOr ermen Ot crrfnicntaJijj

K|(

on (Ui m ti un ciji m in = (KJianajimaaA.

VnnDD .O o CY a o
v UUKB . i ii nwn ai x-i rfYinntut vfYitcn ritun non ,w\ nm <n <csi hji iL,iiniirv)ji\

Wbk: geeft op gezag van Rb. op un^mi-nmipn,^ idzv. hals over kop iels

najagen zonder het te krijgen.

921. (Ï](U|!K]T1
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Wdl: Tg.

Ziie OOk tn iujt tn ieji löi .

922. (&\

Q IQ T QO (O? 1 = (tJlTTI?.

TT Q
11 = W (EI) OfUl (KÏ1 f)

.

Wdl: geeft het op it de beteekenis II.

923. rn ((Lj on (rn? = (in(o(i[](Ki.

Daarnaast is ook m^ntn in gebruik.

924. 1 Q
((UI (KI
^(ISL,

/ Q O
(o (Ki on (Ki = ojifi (ici on asm , (WioziiKinii-q.

v <jvkb . iiuiMi rn aa in iiEJi-n on ^ \ ito au io im run turn urn nri rut % asri ikyi v\

q c ü a
920. ((UI (KI = (K1I1 (Hl (U 051R (Kïl (]

.

^^ cj 4
Wdl: geeft voor Ng. (Kb.) op (^7^^- Ten aanzien van de noot van

Corr. zij nog opgemerkt, dat te Sk. wi& een kooi of draagbaar hok beteekent.

(UI (OO ^e (K3)o

.

926. (U10JKKY1

Ulij = (UKKlTfüKini).
a q
(UI (KI (UI (KIT)

fl
= 0J1 (KI KI (Kin

f)

.

WBK: geett itniuntmn Op ^^ rwyiirnn eU uï tm iiJiiHnj] alS \JJ. VOOT <ui twn iktiji

O- O
927. (tn u (Km il = (kji doi iKin n

.

Ziie OOk in tui ,iri unit •

Wbk : geeft het op als dial.

928. m (unn o-nn 1 = tjmojui?.

Daarnaast is ook -nSi<uw^ in gebruik.

Vergelijk ook Dial. Dj. 732.

929. (ïnuojiiKiiiij =M(ioi(Kin[|.

Dial. Dj: 733 en zie ook Q^»^.

930. (o on osn 3 ooi f]



135

((£J
(KI (ISY1 2 (Kïl

(]
,
(o (KI OSW 2 (K¥| = (Cl (KI (KI (KI .

i vit XHTjIVT) lUIIHJtl tnii /niHriifoiC$0*1 uit *WJ} (Of iMj^asn»^

Q
(K7,/ <Lmtntu~ntnMföi) niun w r)(Hr)tivi{_(H)inasr)ti)pjivr) ,i_<; ifn t) orn n rto w(*

ft0 , O/ O CV Q /OX931. (U(in(iajionn(Ki(| = (Udqafui (?)

Volgens den een zou het afgeleid zijn van verlegen, volgens anderen van

overleggen.

Vookb :

o o o cy o
<un mi iv) na (HiiiJi (Ki) (Hij) (ar)tru^(C)^n^(V)in(nj)(rn()ojj\

932. (o o osin
(|

zva. (oi<ai(Ki(|.

OQO CVQ Q „
933 ui (EJ1 (Ki afui f)

= ?

Voorb: zie bij ^ajxnm.

Te Sk. is wèl in gebruik Jai£iM*-uji , maar alleen als rechtsterm.

Wbk: geeft dat niet op. Te Tg. is de beteekenis van fóêi&naji ook ge-

wichtig. Merkwaardig is, dat, in de omgekeerde beteekenis van beuzelachlig,

gering zoowel te Tg. als te Sk. ÜSiruj) in gebruik is. Ook dit geeft Wbk.

niet op, terwijl Wdl. het ten onrechte als dialektisch vermeldt.

934. (uieiorui = (kji iki (Kï) n

.

V OORB : « ii oo ^mm vn iu) : tn/umit» miei) ~JI,D2j) ihti ihn -jj (El) rü) 04 wrntt
O Q o o
-) MiEJi ~A,nA wn on ~j) (TA irv) ha '

Wbk: geeft het op als hollandisme. Volgens mijn berichtgevers is het te

Sk. niet in gebruik.

ftDt- eva jrr. o/a a
93o. ui (EJi «n uui 2 (M il KD. v. tui o cm.

Wbk: geeft het ook te Sk. gebruikelijke Qnê,& niet op.

Wdl: geett het op als K.

936. (o onn asm
fi

= tkejiJji.

Voorb: zie bij Q^^an.

Wbk : geeft bet in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

bezigt men het te Sk. zoo alleen van de sluiting van het huwelijk.

937. (o (inoi 2 «sinm
Ji

f Q Q Q
( (EJ) (ïl Ol 2 «Sïl = (1Z1 (UI (K¥| , (in (Ol ? 'UUI (Ol » uin^

(

(ISL, act, (kl,
\ \

Wdl
j) : uuir) xni tasnnt tun ten ^tun kd

«
(P-) Tg, B. <ru umi

217

Dit is in zooverre minder juist, dat ^CT !«^ zelf niet in gebruik is voor
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zadel. Met de uitdrukking {ll ^vrmrj,rn, bedoelt men niet alleen het zadel,

maar dit tezamen met het schabrak en het hoofdstel (Evenzoo te Sk.). Wel

bezigt men ,o<ri<ir, ? y, voor opzadelen, optuigen, waarvoor men te Sk. zegt
;

,

0$ of' mtsn^untcn^am Volgens enkelen mijner berichtgevers zou men echter

ook te Sk dit g^.^^ bezigen.

938. mui 2 mooi 2?

o o
(Kïl (Ij (UI a ontKin 2 ? = (HTKUlCLn.

V OORB : run wn ui ik/i hïi itsnjt run \a trut tKt<n\j\tri<um^ run net mj\

Wdl: Tg.

939. 0J1 (KY| (KI
(]
= (UOZKKlf).

VOORB: MrrrtrunninruifHnitnnvti^ ieji inti rmrn 01 z r> ik 1 n tn w

Daarnaast is ook ukim^ in gebruik.

940. ajicKTiKKinii

ceji (K¥i (kïi f] = on (tn -Ji asm n , alleen v. d. adem.

Wdl: geeft op QJ^tHry — £1»™^.

941. nn (ui 3 «n (Kin 2 (K¥) n = m arm 2 nn (ktji 2 asui
(]

.

Daarnaast is ook «öi^vni^ in gebruik. Van bamboe zegt men zelfs uit-

sluitend in tem v) (KD 1 asnjj

.

Wdl: Tg.

(kji (inoji 2 (intKYi 2 (in(KTn I = (ki (irui nnn on (ki , (M arm (mn on <ki .

II — (kJi umoanasin, w/. idsi'. „tegen den inkoopsprijs".

VOORB: amnniariiu) zrvi ^aniu tvtsun t n>> <tn) ttm nr> tun \ rimn f-n icm np w

942. ui (Km-* = (ui (mn _*•

943. (ui (mn aoii
ij
KN. = a^oij.

Dial. Dj: 742. Te Tg. wordt ^^ in dezen zin alleen door priaji's ge-

bruikt, en dan als K., dus omgekeerd als te Sk.

944. m ui 2 on (mn 2 asm n = m tui 2 m asm 2 asri f]

.

Daarnaast is ook ^«^«m?^ in gebruik.
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945. (u<ui

\

Q Q Q

Wbk: geeft het op gezag van JR. ook op in de beteekenis van onder appel

houden. Mijn berichtgevers kenden dit niet

Wdl: Tg.

946. (ui(ici(Km~* = ?

De beteekenis is slecht v. gezicht. Te Sk. gaf men mij daarvoor op m^
tmtcnajumoftji , <ctj<4 > die alle echter een eenigszins andere beteekenis hebben.

Het meest komt er nog «m^i mede overeen.

vdBr: 16-15.

947. 0Ji «sin (Kin f] = iinajifKinajiiKini].

Onder de £»«Q»o^ draagt men een combinatie van de Sala'sche „jncnu^

en de üasnvtcmann, d.w.z. de zijden band (jm»^) is vastgenaaid op het stuk

geweven goed (^ww^m^) Zie Dul. Ba. bij m^™*™^»^^.

In de Kamangkoenagaran verstaat men onder msunnmnKm de gesp en

noemt men den buitensten baud ^^.

Wdl: Tg.

948. (UiasuiMii = ttk&ji-jj, nl. idzv. „beslist'

J
Dial. Dj: 749.

949. tui tó

tui o aan on m n — oiantmtHin.

Wbk: geeft o»«®»»*fjfl niet op. Het beteekent opiumkit. De verkoopplaats

zelt noemt men mi aswn&m Ma. h^en xmnivnann voor r*)/Ki noemt men ,unttpKn ma,

950. on (u 2 (in osin 3 = (MfiBianafun.

Daarnaast is ook Og^n^ in gebruik. Zie ook (3,°,,^.

m mi 3 «n asm 2 in (m n = oi xji > uw (ki ii .

Dial. Dj: 751 en zie bij „m^^^nnj^.

951. oj)(k!i? = a_nno£.
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Wdl: geeft op ojtmmtè — (Kinu^-m- Volgens mijn berichtgevers is vnét

naast ,W(5, ?
in dezelfde beteekenis van partje in gebruik.

952. (ïncuinntKJi = r01 01 orui n , nl. idzv. ^ cent.^
KWbk: gcett deze beteekenis van ,^,^^^ niet op, maar noemt wel ^..^^

voor \ duit. Volgens mijn berichtgevers is dit laatste te Sk. niet in gebruik

Wdl: geeft voor Tj. op m^m^ — <8><y6, dus = \ duit.

95d. oji(M = (UW
6J d)
Daarnaast is ook &&, in gebruik.

954. (uitki) = (isin tm (Kin fi , ui ( «sin tuin

.

(K1(KW||, M|.

VOORB Q« - O

Naar het schijnt, alleen in deze ééne uitdrukking. Zie ook <i^g».

Wdl: geeft het ten onrechte op — (j)«n«M Voor Br. vindt men opge-

geven tutöju^tmji — wiwo^u»^. Te Tg. komt dit niet voor. Wel is daar

evenals te Sk. een 1X1) (TUI (, tl 'Tj (l£l Z «77 lï een van de vele soorten van Ml IKI) (Cl IH1/I'

9oo. (ui(M = iE|arui«)(U(Kïi(|.

956.

Wdl: Br.

mi tui 2 (Kio 2 asm ii

m tui 2 mo 2 asm (Ki
(|

= (K]02asinn.

(ïj tui 2 ai tui 2 «sm f] = o ririo 2 asm n

.

VOORB: iuniHTtum (ia nj)^/i<nftni<ntv>t(isna <n mi im tv) i tisn ihnniXinsnnmin/)a\

Wbk: vermeldt op gezag van Rh. resp. ^o?^?^^ en ^«u^uuasr^.

957. (ujofkJiij = oonn.

958. (K](Ui2(ifjO<mj||| — j'j arm (uin , dus = | <kui n^n (ism ]

.

Volgens anderen zou wap^u^ojiy beteekenen een kleine uitgestrekt-

heid sawah zonder bepaalde afmetingen. Het zou als nederigheidsbetoon

gebruikt worden. Volgens hen zou men voor ^T baoe zeggen ^(kd^m.

WDL: geeft ten Onrechte Op ajt^iuizrjtunirvt^ — -^ Kmmn, Zie (CTgJ-

959. (uioriJi
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Q ü Q
(Li o non = (uin orui (uin oaji

.

VOORB: (in !hn iV) >n cm truim ito a*i ^m:Hnii>un joiraMnM^M) tui \ ikI vm am _.) t&i trut \ tfJi on ixv i en iwf

<n ra ot) trut ttmjt \

Wdl: geeft op ^tvurSi = w-r)n,w|. In dien zin, nl. = viviA is het ook

te Sk. in gebruik,

o
960. (uinnji? := (kJjtkJi?.

VOORB : tun xx> m ttn tui rut %: tun ihi <n tuv tai asn \ niv.mrnne: znimirwnw

961. on ui «q (Ki (Kïi fi

Oü
1fj (BI (K| (KI !K1H i] = 0J1TI (KI (l£ MJ1 (K¥) Ij , 1Z1 CEJ1 (KJ1 Ij

.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ^^^^
962. (uitmiif)

OO Q O
UZI (U (KU1 (1 = (KI TQ , (121 Ol (Kin [1

.

Het komt echter niet veel voor.

Wbk: geeft van 8^>»n^ deze beteekenis van calqueeren niet op.

963. (ui (Kin o

Q Q
(UI (Kïl I) (UI (KID (KI 11 = iK¥) (£J1 T\ ) .

OTU c!JK«U J| J J\
In denzelfden zin ook cm eno!»^.

Wbk: geeft «««0™ niet op. Het beteekent: sód we/ te/* ingenomen zijn,

dat men er niel af kan blijven, bv. van een mooi boek of van een paard,

dat men pas gekocht heeft.

964. m ui a (Kïi o = tuin on (eji -Ji a (Km
(i

.

Ka ( ^ 4
V OOB B : no) tun iKfi uk nrtri tui i tunji - ttrn ntvituntiKtixintuiiun: nq<n tut nrt yni nm tui (ai \\

965. tui aruj (Km n

.

Een samentrekking van icmtu en «yrj^™^. Dergelijke samentrekkingen

komen ook te Sk. veel voor, zie Zindeelen, § 383. Te Tg. schijnt het echter

meer voor te komen, zie bv. fe^truiz , <&tntü en ^^^,^.

Wdl: geeft bet ten onrechte op = t&nattayi-

966. (uifKimn = nuj(Kimn
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967. ui (Kin 01

1

Q
tfcji (Kin asm n = (ina^maaiafuif).

Vookb : ajn (Krttïri mi 05ii <iJi tuin x;ineztuneni(Knn rnajmnoiKj.Tiasnij

Wbk: geeft op rjak^Mtrv^ — ^rw.^»™^. Mijn berichtgevers kenden het

in die beteekenis niet, wel in de — niet door Wbk. opgegeven — beteekenis

van kregelig, nijdig.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ui,M<m<njin.

Zie ook 7^-7'V'**^-

Q
968. ui «on (Kin ^ft,(Kin n

= oinqarïji

n
dflUKin»

o o
, (Ol (kil (KJ1 (KIDy-

V UUKtf . tKT)<ntunrniz<>ttK(Wfcn<}Ji%ti/n\ iimtKntcriiirntiatisntisn\ run ik tut tisn tui trut ttcn _ü ttmjt \

Wbk: geeft naast oQojtti^ ook op «Qw^ ?
. Volgens mijn berichtgevers

is dit laatste woord te Sk. niet in gebruik.

WDL: geeit op im trui ttcn -?t% = ir
) !lZj>itrn^ ®^ <i 1 <rui ixn ^kktiji z^Z jMiuw.

m (UI OfUi (M Ij

VOORB

Wdl: geeft het ten onrechte op — «-d^o?

?

Zoo heet het desabestuurslid, meer in het bijzonder belast met de politie,

969. (iq (ui orui (M o = (ïnriEii-Ji, unajini

<l.i cm m iv> om m ttn ~^i rui *j) 77 <l/h 71 ikii t na tut vt trut i ttcn jri urn ttn/i \

970. (uioruKkJi

dus dat men elders <*»£}„$ttcn iiii «sri tin tta ft 01^ (ik cm nm tum noemt. Het in Dial. Dj. 750

ten aanzien van ,9^^^ medegedeelde is in zooverre minder juist, dat de

&>t$,Kittajj thans niet meer bestaan; zij zijn vervangen door de ^nScQ^M^.

In verband met het ontbreken van een desabestuur in de Vorstenlanden

bestaat daar ook geen met o,^,^ overeenkomend woord. Zie ook Dial.

Dj 764.

(ui o -j\ \ zie (ifui (EJi -Ji i .

971, (ui an ii^i a (Kin ij = omajinatKiij.

Wdl: geett op fffj^'^vv = le/intumpr en ^^^pfi^p^iffj zzzz iia uitKJiqi/n> JDlijKbaar

wordt met dit laatste bedoeld s»*»%̂ idzv. Qntrj^z^utt. Deze ook door Wbk.

opgegeven beteekenis van .a»^ komt echter volgens mijn berichtgevers

noch te Tg., noch te Sk. voor.
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972. (U(i^(M||

O O / O Q O
(Kinuin^KKJirt = (Kiioiw, <kiïi «rui o aan n , fmnxji/fm.

VOORB : lu^nKmtitni^tip^tiritrij^^

Wbk: geeft dit ^^(m niet op. Het beteekent voorbijgeraakl, overschreden.

Zie OOk irwtmiKy)
f ÏV'VÜ'M/? ®n miiun-

973. (UicntMH = okki, «/. «few. „vervolg", „afloop".

VOORB : >?ri §Si w t^ iiy» <£) ?7 'M -s» mi «o. t/n mï w

Wdl: geeft op «GIm/ct*^ zva. £L~n£. Mijn berichtgevers kenden dit

niet. Zie echter ook x/yv"^ en vergelijk ru^aj^-

974. (UÏ = (KlfLTKl (?)

Als verklaring werd ook opgegeven «om^, zie beneden.

O a o a o
in (EJi -Ji tuin (eji _ji = r

VOORB : mmci *q n (HTJ-i an amtun wntcn ui rai _iM»jÏ\\ iinHrtitirt vi tun ito itm ^tirui tv)
rj

iki ^> isi nsn.rji

non titan n~ji rt <U) <Kitr> ,ui t&i itsnnu ita \ oici iptxa^irituntunti',ntHri\ mi ten tin ttn in itm ~m tfji^ptun HJijjiumrimn w

Het werd als volgt verklaard: als de kleeren bevuild zijn, ze dan dadelijk

verschoonen.

975. (U(ïjinui3 = (UK] (i*i3.

Het verschil tusschen -ijmiiwi en fa^n^t is, dat in het laatste geval het

eene oog geheel verdwenen is. Daarnaast is ook S^? in gebruik. Zie

OOk itKnirut
f

aKinoj) en ttez niruittatit.

Wdl: geeft het op = floi^^wi , zie echter boven.

976. o orui ui onn = ooinsitmji».

Het wordt beschouwd als een malayisme. Zie tuhtunt^.

977. oji(ui(Ki|| = oioionni.

Dial. Dj: 769.

Zie ook rut 7j xn ~Jt •niruri

97'. u((Ufiaji(i = IJl (UI.i(uj(inji|j

Ziie OOK nsn uw /n/ia

•

979. tui (Ui (Kin |
= o o (isui

[1
, »/. v. h. leven.
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Te Sk. wordt ^oa^ gewoonlijk alleen in KI. gebezigd.

vdBr: 44—9 v.o.

980. o (ioi «sin fj = o (Ki asm i].

Wbk: vermeldt het als door Rh. opgegeven „gebr. dan wproay"'

vdBk: 48—7.

Daarnaast is ook ru^a^ in gebruik.

981. ojidJiosYi = m[cm i oi onn n

.

De oude ^^^ bestaat te Sk. niet meer. Zie ook $^Q™^ en ««,,0,^,

982. (ui(ui(EJi[] = (uio^?.

Voorb: zie bij t^tun^.

Wbk: geeft ^«^ in dezelfde beteekenis op als kawi, als afleiding van

«.o» lEJiji 01 tun aai t&ijt .

Wr»r • O h-rrr o O o o 1

""!'•
n : njinoi i&lj: Ü.W. tin ilq ,vn t&ljl na tui <n tisn tm \

het zoo in gebruik is. Bovendien zegt men te Tg. Si

Vergeten is, bij te voegen, Waai-

de) <L<) tH1~JtCUI
1

Op. en is het er

bepaaldelijk K., dus — „^m^?^.

983. tui «1 tui a (ï) onn 3 aan
[|

tuitui no-jKuzqn

9

UOK Wel tcnrntiJ)i<nrrmirLijl-

Zoo noemt men den verdikten wortelstok of knol van verschillende gewas-

sen, bv. v. d. këtela, pisang, cassave, bëngkoewang of lobak. Te Sk. wist

men mij daarvoor geen algemeene benaming op te geven. Van de pisang

zegt men er ^-vj?^™?^ , van de overige zou men kunnen zeggen ^«, 2 <.

984. (UI O = (UI (KTIl (KTIl o (?)

J ^^
Het is een bank, bestaande uit een plank op vier pooten, ook als tim-

mermansgereedschap. Is ze van bamboe gemaakt, dan heet ze rS^»™^.

Wdl : geeft het op = <dh»m. Blijbaar een misverstand. Zie Dial. Dj. 1062.

985. (ï](ui3(uui(Ki[|I — asTjjasij]!ÏH

J J
TT Q Q
II = ajm(KjinJi(K¥i~nfi(ici

III (UiEHasnn
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VOORB : 1 tun wc ui tui i tuin anji tuninttnm&i^Atci w 11 Zie Dl) n{iKyitr}iV)iiKvn\ 111 tuinxMt^

a .

d/n tiA m <nj> arnxq vi iu) i i/V) Mni /hauvnrj iiji i/ri(Fji ^ w

Wbk : vermeldt alle drie deze beteekenisseD, waarvan II en III als opge-

geven door Rh.

Ook te Sk. komt het in al deze beteekenissen voor, maar slechts bij uitzon-

dering en, naar het schijnt, alleen verdubbeld of met reduplicatie, bv. lw**

n tui

i

hm <n tm -Ji z ma ikiji Ot trut xnrixjni'ri tui <n tui t tuin mij •

Wdl : geeft bet in de beteekenis III op voor K. (Ws.).

986. (ukuuiti

Q Q Q
(BKuuim = (nazi, unimmtuifKi.

V UUKJB . tuniHnn^ rri m^muti ui tm ^nxrn thJi tmijt \

Dial. Dj: 774.

987. ui mui (Kin i rr n (uui (Kin il

.

Wdl: Tg.

988. (ï](U13(K](UU13(Klïl[l

«1 (FJI 3 (KI 0AJ1 3 CKU1 1 = (KI 001 (UI (]

.

Daarnaast is ook ^w.^ in gebruik.

989. (uituuiooin 3= oKuuiooijj.

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

Wdl: Tg.

990. (uiaJui

a o ..

(ejkuui = tuin on (eji (Kin -Jin o ooi (oin ooi ann in

.

(U (UUI (121 (KI
[1
= ?

Het is het vaartuig, elders gewoonlijk ^™,«i, genoemd.

Te Sk. kent men dat model niet.

(ïjukeji zie (in tui 2 (EJi.

991. f] (U) 2 (EJI

ÏOl (Kj (IJl 2 (£J1 (ttj Tl 2 KI (U 2e , m(U2(£Jl(H|T12(in(U2(£Jl = (KI (UI 2 (EJI «1 (UI 2 (EJI .

VOORB: iy.tniihivjffl<K^ttni£(&^tln!unt£afy<lmvivmt\ n tui itiAn-ry tntuitM \
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Daarnaast is ook ^i«|uw in gebruik.

Evenzoo in K. de overeenkomstige vormen met «o®i.

992. m tui om (ki [i = ajifi&J)?.

Ziie 00& rnitncm itoji

•

Wdl: Tg.

993. o onn asm n K. v. axituiajiii.

Wbk. vermeldt het als door Rh. opgegeven = 9,^^ (dus als KN. ?)

Te Sk. is het ook nog KD. voor «jn&vnfi,.

vdBr: 45—8, enz.

994. (ui afin = tuin (lji .

V/->rktjt> • o o Q . a* o o / a. .O.VUUBli. inicm(Kjitm ^m ivn m ihm t nj>pn am fci tim rm irui tuil w (unnxmituimicciahojiKV/niHirunnajn w

Q O
995. (uinjp = (kji (Ki (Ki ij

.

Daarnaast is ook <w^^ in gebruik. Zie ook un<8,.

Vergelijk ook het in tëmb. voorkomende <ut cm.c&im^ als K. v. M g,.

996. on ui (in (^i 2 asm n

cin (EJi on (ï^i 2 (in «sin on o^i 3 «sin n = momifuiMtKinat] (UUKK1I1

VOORB : a/n (urirnjiKn iun ui ikq \ nsniuritun rt urn ^\ rntum^n on n-nnJit&i (uinmjt iniiniiniMVinii^'niJttKiyi

itJiiniat-ji'niEnrnitptrnasn'nitpt itsnn \

Wbk: geeft op ^lui^nptusn/f — kromgebogen, kromgetrokken.

Wdl: geeft op ^o,^»^ — «^«ojim. Blijkbaar wordt hiermede hetzelfde

• bedoeld. Volgens mijn berichtgevers echter komt de vorm onverdubbeld

niet voor.

Ziie OOK urn m om trun. •

997. ajion(Ki|

tniaiKiii = m on 2 (Kip.

Naar het schijnt, echter alleen voor koffie en thee, omdat daar gewoonlijk

ook gebak bij komt. Evenzoo in K. 9,^ en in KI. ^dü.

VOORB : ifj)nm\ itrnnjiiunnsnnr) i > i/n tn u> id \\ Ziie OOK Dl] Gaarntruitiayj

Te Sk. gebruikt men vacJn ook als KI. voor drank, maar alleen v. d.

SoeSOehoenan, bv. lutn/nim^i'n^jxCh ,
a.niJnwivn.f&i^Aa^M^Hyj

,
,jn4/n*noiiMj

998. u(ü = (U(M?.

a.G) a.
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Daarnaast is ook „j,^^ in gebruik. Te Sk. is het KI., zie Taalsoorten, XII.

999. tinm aai (irui
(1

:¥] (ël (Kin «rui f| is te Tg. niet in gebruik. Men zegt er uitsluitend anoTKUUKïiii.

1000. ojiMdm? = oiasin?.

a.
on turn tvi ? tun rt itrn ^w

O
1001. inu 2 «n ann 2 aai f) == (Kin (Ki anri fj

.

NI. idzv. gestuit worden, blijven steken, ook tig., bv. van iemand, die niet

verder kan schrijven, omdat het papier of de inkt op is.

VOORB : txjri wriiun n ji mtci tzn nri tn turt <>*ji \ oiMMMjnnMimijijjiM^ Mioii/ii'i:.M'))w\ mono/n

tm rniuitricrm tonn \

Wdl: geeft het op — r.nm. Uit het boven opgegeven voorbeeld kan

intusscheu blijken, dat dat minder juist is.

1002. inoji 2 firjonn 3fOJii == (KüimtKU (zie de toelichting).

Wdl: geeft het ten onrechte op — £)$<n^. Het is een hoop gekookte

rijst, overeenkomende met den inhoud van een S»™^ , dus een ruime portie

voor één persoon. Daarvoor zegt men te Sk. tQ^m?. Deze beteekenis van

»Q^m? wordt door Wbk. niet opgegeven.

1003. f(Ji(inajifi2(Ki[] = uooiarui (?)

Wbk: geeft het als TP. op als K. van ^ M? , Te Tg. is het echter KN.

Volgens mijn berichtgevers te Tg. groeit de miu^ op hooge gronden en de

imrfvmimj} aan het strand en gebruikt men de bladeren van dit laatste gewas

voor kadjangmatten.

Bij yMnj) verwijst Wbk. naar ^^rvi , een woord, dat men er echter

tevergeefs in zoekt, en dat ook aan mijn berichtgevers onbekend was.

/
dJiajm zie ui «n (Kin.

1004. oojui = o o.

1005. rui in =r tem, nl. idzv. „duif .

Daarnaast hoorde ik van enkelen ook lUm.
Wdl: Tg.

Dialekt v. Tëgal, 10
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1006. lonntKin

1007.

(uw (Ki Ti (Kin (Kin (Ki n = (KI o (in maai, nl. idzv. „in hennis brenqen".

vd-Br: 39—11.

on (ui aa in (Kin
u

(UW I] (KI IJ Tl (K¥|
IJ
= aSïj EJJ (15Ï1 ij .

VOORB : iHTj><ru ti/n rn tm nnr\ iton ~/n <wi om'trui n j> nsmto/ttJiimas

Dial. Dj: 788.
4

1008. o (Kin? = o Kin.

1009. tui /(KJi (Kin n

Q Q ü G
(UW (KI /(kJl (Kïl 1 = (CT1 (UI _-.*(lTU| , (CT1 (UI ^^OfUl .

cJê 4 **

De beteekenis is netjes, z. a. het behoort, bv. van iemand, die volgens de

regels van de kunst gekleed is, of van iemand, die behoorlijk spreekt met

vnitni en rjvmm en niet met het plebejische j^mon» en «Q^^.

Wbk: geeft op ^^Suru. Volgens mijn berichtgevers zegt men ^mjWj.

Van de kleeding gezegd, zou men het ook kunnen wedergeven door m,»^

^m, een woord, dat Wbk. evenmin opgeeft als het grw. «sj^k™, dat koffie-

bloem beteekent.

1010. ijtuiijo is niet in gebruik. Men zegt steeds ijioiijofKinij.

1011. m ui 3 o
«. O Q

I]O 10 I] 101 3 O — IJOlOUKUWfKiniJ.

Wbk: geeft dit laatste niet op. Het beteekent gekookt water, in onder-

scheiding Van niJTitb'ntsn^ en rnaj)iihn.vrjKrn,(HVji-

Wdl: spelt ten onrechte ^im^. Bovendien is hetniet — ^a^, want

men kan bv. niet zeggen êaêtojitrn^vn^vntiü.

Q Q
Tl (KI

( a cj
Wbk : geeft het op als vermeld door Rh. in ongeveer dezelfde beteekenis.

nl. r= vadsig.

Wdl: Tg., Br.

1013. ouicKinij

1012. ijui2ijarut2anrifl — tkkiioiij.
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(Uïl (KI OJl (KTJ1(KI (UI (Kin
f|

aqm?.
J

n-
1014. (uu 101 (Kin (ï = (ui (ui aai

Wbk: geeit beide naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers zegt

men te Sk. uitsluitend Qnxmo^.

1015. M (UI 2 M (UI 2 (KIT)
[j

= (KI (UI 2 (KY|
[1

, (UW (KI OT| 2 (KI [I .

VD.DR : JU— O V.O. rn i ikv tisn imn tui ri tan -ji na tm tun ikh tin "n tan trui ttoiji tun tui tuui ikti il t ji t >n iiji i tn tm \\

trntun znn ttHnrinm t>n<iJi zturi tmjj\OU - 1 ü '. tun aji tu) ti tn tun inn tuvntu) inri(tJ) iirn <x)fl\

1016. (uituionnii = osin asw onn n

.

Wbk: geeft bet ook in ongeveer deze beteekenis op. Volgens mijn be-

richtgevers is het zoo te Sk. niet in gebruik.

o/
1017. (mol] = onn onnxcicM.

Wdl: Pk.

1018. (U1(B1(KU1|| = (KW1 0£1 (El) (Kin
[j

.

V OORB : 'imnn-inn^tticnicninji iHia trui tun r> imi hji isjikik&i tunn (Of i\i tui tun tui ihiijj 0'
ttfritui lE/imj/ui

a
J_ ) |H1) fl

n f Cl o o O o o "\

0/ HOI (W7 <£fl (Kil 70) IE/1 (Kil fl ; •

1019. (uicEJi-Ji = tui aan (Kin n, (ukeji~ji.^ a
Wbk: geeft in deze beteekenis van ziek verbergen naast * .77 ,«],« 3» ook «yn^^iSif

0i7

op. Mijn berichtgevers kenden alleen het eerste.

1020. (Ui2anrifi = asm (Kin.(in tui 2 nnn
|

O OVOORB: tuntwr)>nm) tam JuturitEfi^rituntKitiSn^tt \ trm tui aspiÉnvi tuit t

o O
Lil (T

o QiKjiri mi ?<m ~m tuntiA^rin

Te Sk. is het zoo alleen als klanknabootsing in gebruik, bv. nijncmn &),,,,

(of -~),aj>^,tn t,f1 ,im l:l ! Ii,:,n-nii\ Wbk. geeft dit niet op.trui cm ritui tcmrjiun vm tïpim txiamaTnii^ ^-irirnim ik tsnojl ti-n/l^

O
1021. on (ui 2 (in onn 2 (irui n = (Dias?, (in (Ui 2 (in onn 2 arui (ki ij , «/. als l\'as. voor urn (kkkii ].

VOORB

:

tirntnn^i 71 i.t tnntn tritrui tUI tlJI \ ,7/1 (KT) Tl/j l&) thl fl \I Tlfl «fl

<

Wbk: vermeldt het als in dezen zin naast ^„n^rrmrum^ opgegeveo door

PJ. Volgens mijn berichtgevers zegt men in deze beteekenis te Sk. alleen

11 1,1 t i/trmin.i tin/i

Wdl: geeft op nut^in^ = vn,uu,&&>:,. Mijn berichtgevers kenden het

zoo niet, zie echter ook ajunamnemtiru^.
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1022. oannannn = (isino.

Wbk: geeft het op als TP.

Wdl: Tg.

1023. on tLJi 2 = iisinasinanni], asin (til (ktji

Voorb: zie bij ,,.& en zie ook L. B. S. 92— 13: vn^aat ««Aanmaan.

1024. (UKatKin.

Is het meest gewone woord. ,i°<&^ wordt weinig gebruikt. Te Sk. komt

tStêiaoji , anders dan in geschriften, weinig voor.

1025. (IJl (UI = (k)J(K|0.

iKntnrvtiitcn titJiqtuiaj) itsn istnan^m zarvt^ricunmnricrm'nii^ iricmi

G)
) !tO (Hl
UIU'

Wdl: geeft voor B. op Mmm = vn^njuvb en voor Tj. <&$ — ««,;,

Zie ook ËM&.

1026. (U1(U1 = (ÏIIKJIKIO.

KI
Volgens sommigen ook wel xmnjinajuniói , blijkbaar hetzelfde als te Sk.

ojinji^vfiünaji. Vergelijk ook het Sala'sche ^mm en zie ook ^üü).

1027. as

ov . /
og; mï] = os .kï] , nl. als verkorting v. uin os (Kin

.

VOORB : Tl flTT) ?<KJ) ^ (E) <H7 !EJ) (Hl Tl IL/1 ft IH1 tQ3 OOJI <XK IKTj (£li tntimiOSr) Km W

Naar het schijnt, alleen — en dan langgerekt uitgesproken— in dringende

vermaningen.

Wbk: geeft fé in deze beteekeuis niet op.

1028. m turn asm ij = ojinorui.

VOORB : MinAtKTjaxMnMtiKti/ntisnjt ntMiifflMtdtHivjtLmtHT/is

Wbk : geeft het ook op als vermeld door Rh. in de beteekenis van erg, zwaar.

OQ
MO 2 (l£ OJIH «Slïl

||

= o in

.

Dial. Dj: 812.

1029. os ojin «sin
[ï

q a
tuin (Ki uw «sin f] — ciwi «n (Ki 2 m tm 2 o

.

. O Q O/ ü
«sin (Kin (eji (Ki cuin asw ij — ann as

.
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Dial. Dj: 813. Zie ook £K&.

1030. (i£(uin(irui

j 1\
O

(Uin (KI (UU1 XU\ Ij = (Kïl 0Sï)Tll?«Jin(K1f| .

Kin (is (uin onji ij = (Kin «au «s (Kin
(]

.

\ OORB ! njn thm asn »rn <m n~i tui tuioann ten tün ten trut mi un tnri tunji ivi/ei -^1 ttsn turn tui tvn tm writruitiA\ nn *r>

Q o CY O o o/Oo oun 'Hriivn iwxmirui _»»<is w iuntiaiitni ui» n jns-fm -^<iy rnjifri tuuwq\ N^to^ft7T}iyMiM<ui<JT'i(M<i;i'ijM^\ /uiiin

O o
«v» mi ikt) tig; tun ru> -^iti tui mvi % s\

Wbk: geeft tOmsn-n^iuiuHyi niet op. Het beteekent bij vergissing teveel gekregen.

Wdl: geeft op ^amtrutK^ = wow»y. Dit is dus niet geheel juist.

Zrie OOK n typ l in tien _a» 2 MflJI .

1031. (istKiil = (U (Ki (Ki (Ki
f]

, ra/, als bijwoord.

t uubü . tun (KintiK ki rui tisn t&i >ti 1. 1 n i-iHTmnnn tojiwrt w riaDitns; tfcitunttA ^\ lunisnwnttn: ix lyntniunt

•-ntxiihnw

Anderen verklaarden het door ^o-o/rS»»™ of in eigen persoon. Zie ook «km^

en *
«i«r •

vdBr: 24—10.

1032. «s: ik] «in = ?

De beteekenis is onafgebroken, ongestoord v. h. werken. Mijn berichtgevers

wisten rnij hiervoor geen overeenkomstig woord op te geven. In vele ge-

vallen zou men het kunnen weergeven door ^m^. Zie ook ,b>Qihimh.

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

Wdl: geeft het voor Pm. op — Qm^. Blijkbaar wordt er hetzelfde

mede bedoeld.

1AOQ OO O
1 033. «s tui (Kin |i = os (Ki (Km n

.

Ziie OOK isnpjtHiin.

1034. as (ki = asm (Ki asm fi

.

Wbk: geeft hot in dezelfde beteekenis op. Volgens enkelen van mijn

berichtgevers is het zoo ook in de desa's van Sk. in gebruik.

1035. osanaoi zva. cui onanji 2

.

Verklaard door ^t&tnun^tm.

1036. mos

3
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o /
(in on oé; 2 = on (Kin kï] aji tui i

.

Vergelijk Dial. Dj: 817.

1037. osmin I = dodo.

Zoo noemt men de vier schuins naar beneden loopende balken, die boven

aan den nokbalk vastzitten (hoekkepers?).

Il ojin (Ki «] in = (in (Ki on, alleen idzv. „netten mazen
1

" of „breien".

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis van mazen of „breiden" (sic) op.

Volgens mijn berichtgevers zegt men daarvoor te Sk. toooi^.

Wdl: geeft ten onrechte op a^vfn — o^^.

1038. !£T1? I = (l£Tl.

TT <> ü
II = (KÏ1 (KJl (isn n

.

Daarnaast is ook ^m^ in gebruik.

Wbk: geeft het ook in dezen zin op. Volgens enkelen mijner berichtge-

vers zou het te Sk. zoo in gebruik zijn, maar alleen voor gevangen- en niet

voor huisdieren, dus bv. voor boschkippen, tortelduiven of wilde varkens.

Wdl: II Tg. Verder vermeldt het (als grw.) kt)
?
«m) — «-n^M. Blijk-

baar wordt hiermede bedoeld de beteekenis I.

1039. as Ti? = (in asm an asm (kn
ij

, nl. idzv. „afgewerkte suikersiroop".

Daarnaast is ook n&> in gebruik, £a echter niet.

Wbk: geeft de verschillende benamingen der suikerstroop verkeerd op.

Het uitgeperste rietsap heet met een malayisme cun^aJ^Qrcri en niet «Sr. Het

woord tBirpi is te Sk. niet bekend; zie echter ook J. Z. I, 160. ^<Knrv> noemt

men het sap, nadat dit de voorwarmers heeft verlaten. Het ingedikte riet-

sap, zooals dat naar de vacuumpannen gaat, heet ,

a
r. Wanneer de suiker

er uit gecentrifugeerd is, beet de overblijvende stroop nasnvtasna^. Hieruit

wordt de zaksuiker gewonnen en het dan overgeblevene heet te Tg. ^m?

vjtunitimji, te Sk. echter evenzoo ^«n^^i^.

Ziie OOK ikt? a/i en r> uur/ nti itisna-

1040. (aK(i£(ki[j = ooi (in (in.il f] , nl. idzv. „vrekkig".

WDL'. geett ten OnreCnte Op xjn(iMn^aJ)ji = tfjiiptruji , orxni , trnie.inmnj>»ftn
l

Deze twee laatste woorden hebben bovendien een geheel andere beteekenis.

Zie ook [&&mj(.
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1041. (ngojuiufj

f Q Q
(UIT! l(Kl (UU1 (U) f] =: (Uin (KI Tl (UI f]

.

Het werd opgegeven als gelijkwaardig met ^hm^im.^, dat WBK.„in de-

zelfde beteekenis opgeeft, maar dat aan mijn berichtgevers onbekend was.

«£ O (KI \ zie (kn (&ji (K) ?

.

1042. !in(aK2(i[]ann2ann|]

«|(ü5
2 (in ann 2 aan (Ki d = (intuin 20 ? on tui (iji fi , ojkkku

(
ö, «1 4 (

\ s 4' ^
Alleen van prijaji's zegt men te Tg. S^™,

1043. a^Ti

(UÏKKlTl = (kJJ(M?, (kfl&Jl?.

Vnr» tj is o O Q- / O
v UUKB , tun <\sn (Mn un w~n z iuniai^tfn<nicmrtiKi>t\ n/itisnnnmtm^ii^ in ij > i nim q\ otjctum^om

o O o O
fhntvnaJi _?i ihoruiihonxn non ten rt trui qvn rM i/n <ui : rtrn ruuj rirm tuinn itsn xn"^>JI "*

Wdl: geeft ten onrechte op Q$ï = ^-3^.

1044. (^ = jj^uj.

Het is alleen in gebruik voor het vallen in een diepte.

Wdl: Tg.

1045. os (Kin 1m
400 c>o «^ (Kin (mn (Ki ij = (n(i£(in(Kin2(inji(Kifi.

VOORB : tmori(iM'nccnzw^vïfiiï\mMtn\™imM'n!un\ Mn-Knvn aji %jyrï<Kn i > i ij i > ruw

1046. (is (kui asm n = (is o (Kin n.

Wdl: Tv Bg., B.
;
KI.

Zie ook «Q^m^.

1047. as m win 2 asm [i = ?

De beteekenis is oprapen. Mijn berichtgevers wisten mij hiervoor geen

ander woord te noemen dan het algemeene uiMm»^.

VOORB: ivmihTnicniHTi tui /wttisn tori: il^rni turn aai ttn w

1048. ostKin^k = os(Kin-*.
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Wbk: geeft beide naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers zegt

men te Sk. uitsluitend Q^^,.

1049. «£o zie (Kin mo ^.2 (rui n

.

Q
•moo) zie o^oi.

1050. tis ono 2 (Kin
f)

o o
(Km os mio 2 (Kin

o
zva. (Km(in9xi2(in(Kin-A2(Km(]

Wdl: Br.

1051. 1£ (10J1 (KI f] I = (ISlIl (EJ] (KI (Kï)
IJ

, «Sin (£ƒ) (Hl
IJ

.

II = (omantKiij.

III = ?

VOORB : 1 tun iui aJ ,v) oj) atv ttg xiutièainMm >/m lanjjsHa a a a o o *

«(t/n 1 rw qn ini tci itp mj) iu> nq 11» in oji -jii imn ^tuinn a?c <n/> "^"mo o o , o o cicy

In de laatste beteekenis, nl. bekeurd bij het verrichten van politiediensten

wist men mij te Sk. geen overeenkomstig woord te noemen. Men zou zich

kunnen behelpen met ^«^ow^. Te W. zegt men daarvoor a&o^^yn^.

Wbk: geeft het woord niet op
;

ofschoon het ook te Sk. in gebruik is

idzv. een laag steenen, b. h. metselen, dus zva. ^<n^.

1052. (i^anafUKKmij zva. (Ufinarüu.

Verklaard door ^Q^™^.
1053. (in (i^ on (Km on o^i (Kin ij = (kiimajuinnoji.

Vergelijk, net öala SCÜe a^'nihfn'ntipihrnj ZZZ iuntw>tymiHij>>

Wbk : geelt dit niet op. Mogelijk bedoelde men te Tg. er wel hetzelfde

mede. Zie ook ^^1^^.

1054. os; arm o (isin = (W) tui (Kin n .

Wdl: Tg. Zie ook Wbk. bij o*™.

1055. ak

nknk = (uin (uui arm -Jin tuui ann n

.

VOORB: jkjsn Krntruqtun tutuJiirMnriMtiatw) tuins
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0K «K (in (M 11 == (til m (Ki 3 , on asm 2 (Ki an «sin 3 «1 (Ki 2

VOOKB : narntlbltntHipncGituniiK'tk »k > i wtïmo^\ vli nm vn na Ja n vn imi marn qirvi <rui
rri w

Wbk: geeft in ongeveer denzelfden zin op ^8^?^^. Aan mijn be-

richtgevers was deze vorm onbekend.

Den vorm ^mj^,™i^j geeft het niet op.

Zie ook ^
1056. uk (inonji 2 2 ra, ui inirïü 2

.

Verklaard door &<&£/> >^vn Vergelijk ook het Sala'sche (niet door Wbk.

opgegevene) ^^m»™^, verklaard door ^^iM^p!»^.

1057. «k tui (M 11 = (M «K (Ki , nnntKi.

v uUKrs . ?i5}) in ,trj « (an 1 (ki asn tui op v.i ru ito -^><m irui nn ifji im m> ki tun (M/t \

Wbk: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk. in gebruik is, nl. idzv.

buitengewoon <&,,y , alleen v. Europeanen.

Zie ook J's.

1058. »k ok

(iK(iK(Ki[l, in gebruik als znw.

VOORB : luiiunitn'TiiisniHriaKiie: inia\

Te Sk. is «^^ als znw. alleen in gebruik in de samenstelling ^^m^

óf, zie Taalsoorten, I bij £1^*™.

1059. okok

/
«Jl (IK «K Tl (KI f) = (EJl 801 (KI O ü (KI (1

.

J( m J J|

Wbk: geeft ®i^^^ «ja op in de blijkbaar hiermede in verband staande

beteekenis van „zoo woest en gevreesd als (de tijgers van) Padjadjarau". Aan

mijn berichtgevers was die uitdrukking onbekend.

1060. (ik«k

(IK (£J1 (IK (U) («Sin aas TlO (IK 0J] ((ISin .

1061. (ikojui

arm (uui (ik ojui = («ui (üln (^ (t^ tuui&a
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1062.

(i£(£A|| zie o (Kin «ruin.

T4
=
yytx

VOOKB

Q

/ a. o„
rj ut zM (intrijin^ Mn i.i riim iei iki iei iKiran/niLTi \ niurmiun ^nitfri •xr. : i ft n imi irut xxt crri*j)ji\-lü (1/77 'tl

1003. 0^ (ïj (EJl -Jl 2 = fM M (in (KI
f)

, (KUKW).

Zie ook ^(^^9oi «sn^. Vergelijk ook het Salasche, niet door Wbk. opgegevene

rfcmrfiui^jii , dat echter meer een grooteren doek beteekent, om zich het ge-

zicht mede af te vegen.

Wdl: Tg.

1064. o£(o = onnoji.
Ol x

VOORB (un imniuii itp i&rj wn i <v) mi ttx &i nsn t&i
O O a a o a a„

(HTfl 71 it/7J 2 "TJ rW) IE/1 (K) _W -O ^'1 IK?) rt^ <K"77 ID (KJ Ml 4"W 7,11 Cf «O

1 lunmji w

Zie ook m «k(k^.

1065. os; in eji osin i) = (ïnajinnnoasin(KjEJiasinij = majiiianoasini.

WDL.' geelt alleen Op itmnKin^Aitsnn = iKTnrjt'niri^.nnsnn

Ziie OOk ixsnnrtunn

1066. as: (ui afui
(i
= nnn«n(wi2.

Cd cJ(
(

Wbk: vermeldt het als in denzelfden zin opgegeven door Rh.

Wdl: Tg., Pk., Br., Kr., (Eg).

1067. (l£ (EJl h M (CTl 2

o . Q
ft^ (EJl n on arm 2 0Z1 (KI f| = f

Het is de benaming van een kinderspel, t. w. krijgertje tusscheu twee

honken. Den bonk pakkende roept men Q^^n-pt.

Zie ook 71 nn iiHitj).

1068. ana^onnnn ae; 2 ann n

(mn nn as; 2 ann (Ki n = (ktiklciö.

Wbk: geeft ten onrechte itmn^icmjj ook in deze beteekenis op.

Wdl: Tg., Pm., B.

Zie Oerapsari, 149.

1069. (i£ (nnn ann
[)
= osmin, nl. idzv. „er boven op komen".m

4
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V UUKC . aai rt ,un iiej^n cm an -jwtacm te/l nn/vi rfg mimi ivnrtai>Ji run runtiK

(

(rr
\
cpl ln ^

uw (Kifonnonrif] = (o(ki.

V OORB : im Kr) on ix tem cm -jnrunoJi w

1070. mi:ie;2(in(anrjann(| = (mi?, d. w. z. idzv ^oneeuigheid'"', „tweedracht".

In letterlijken zin en ook voor gegriefd zegt men te Tg. ^ , bv. m-?^-»^

Wbk: geeft in du letterlijke beteekenis van gebarsten ,«.
?
ook op als ver-

nield door Rh. Zie boven bij (w>
?

.

Wdl: Br.

1071. ag; «n afin 2

a. a
cuin (Ki m arm 2 = trji ann ?

.

Dial. Dj: 841.

1072. (i^oi N. o£o K.

cin m oi N . «n (i^ o K. = ajin n-n oi N . turn (Mi o K.

Wbk: geeft bet op in de uitdrukking nmm-nQaRicn. Mijn berichtgevers

kenden dit niet.

vdBr: 20—10, 31—5 v.o. enz.

1073. (igoiafuifi = oioiaruin.

Daarnaast is ook ™ra^ in gebruik.

Wdl: Tg.

1074. fi^armanno

O Q Q
inn (Ki arm onn fi

= inajitM-*, a~nfi (ai (irui o iKin n

.

6^<™) cJ[ J cq y J|

Wdl: geeft het voor Tg. op, echter zonder de beteekenis te vermelden.

Zie OOk run ieo ~Jt,nj)

1070. ii^nntoi = m(wi(U(M(i, (ie; «q on (kn il

.

(^ ( "0| 1^4
y uukjö . KTim .jn TiKrmiK mam (ki ili nsri L>m m w

Wdl: geeft het voor Tg. op — ^^Qf.
Z'e ook hmS.

1076. &
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a
1£(IZ1(K1[] = (U IK] (KI (KI

[j

.

Wdl: geeft ook op fè-o*^ = m^»^, maar in het voorbeeld êf^rrm-.;.*

w<mrv>j] staat Sf voor ^m^. Volgens mijn berichtgevers zegt men alleen

O OOI) •

Zie ook irca^.

1077. mm = 'UÏ nri (isui ri , oosin, alleen idzv. „overhoop liggen".

o o O
i/m axfl

^

tun <tui %<un kti (kia \

Wdl: Tg.

1078. ft^dziiKin = (kïiooji.

V OORB : iKninivt<tfti'ii<si»Kccia<iaftji\

Wdl: Br., Pm., Pk.

1079. onm 2 m om osni n = w o^ 2 (Kin nsin n

.

vdBr: 38—5 v.o.

1080. anal;2M(KiJi2(isiri[] I = (uidaannn, (UJio.

II bbs ann(inann2nnann2(Kiii[), nl. idzv. „ledigzitten"'.

VrtflRR 'T O O O . Q

1 i // .1'. 1/ 2 J ;i ^ ij») CK) n Cit ,t) K) nm r> .? ;)

«

urn t un naturiitrm ,i$r> m tun w

Wbk: geeft het op gezag van Rh. op = ^«ct^(«mt<m|. Waarschijnlijk

wordt daarmede bedoeld de beteekenis wi^jniOTuory — /erfii?, s<t7 zitten,

door Wbk. evenzoo vermeld als door Rh. opgegeven. Te Sk. is dit Kas.

voor nAcm^. Opgemerkt moet hierbij nog worden, dat men ook in de eerste

beteekenis te Sk. naast «a^Ma-n zegt ^^^OTiawwS^- Wbk. geeft

deze beteekenis intusschen niet op.

Wdl: geeft het voor Tg., Pk., Bg., B. op = ,&<&?.

1081. m<\z\ = (EflflJUi, nl. idzK. „uithuizig".

' UUKB . itoirjxjnmtmii<i^q<Etthm^fflisrit&ttHTji ten aa ie/im ttat ttsn «a t>n cm truixmn mn \\

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Slechts een mijner berichtge-

vers kende het echter.

Wdl: Tg.
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1082. akafc I = ?

De beteekenis is desabes luurs lid in het algemeen. Te Sk. bestaat daar in

verband met het ontbreken van een desabestuur geen overeenkomstig woord

voor. Zij zijn onderscheiden in dkak iu a£>

^

, «kak^-ri enz. naar de klenr hunner

bandelieren. Intusschen heeft iedere kategorie bovendien ook nog een eigen

naam: xmmn , tmnian enz.

II = (Kinoicuui (Kil, nl. als titel v. h. desabestuurslid.

as aê; (aaio «sin
|
= ?

De beteekenis is desabestuur.

1083. as arm = as an ann 3 o (Ki
[j

.

Wbk: geeft het ook zoo op. Mijn berichtgevers kenden het in die betee-

kenis niet, evenmin als het daarnaast op gezag van Rh. opgegevene nj>M,

Volgens hen zegt men alleen «^m^ of m^rn^.

Wdl: geeft het voor Tg. op — ru>,ïn. Voor staartveeren zegt men intus-

schen ook te Tg. m^f. Zie echter ook boven.

1084. osiKianruaani] = (Kinaan, nl. idzv. „heerendienstplichtige"

.

Wbk: vermeldt het als door Rh, ook in dezen zin opgegeven.

Wdl; Bg, Tj.

1085. os an (ïrin 3 on ann 3 (M ij = annxJiazicMij, (£JI (Kin o aan n

.

V «JUKis . m ajnihfj om oji ri aj> ~mt^ iHnnmtEAtHri nsniBi\ rui cei (un uk tn om imam zSUiiyrn &ji nn mn m cm IKV*.

Wbk: geeft «Q,Q«n^ niet op, wel in dezelfde beteekenis ^««nax^ , een

woord, dat mijn berichtgevers weder niet kenden. In wajangverhalen bezigt

men in denzeltden zin (in^^^^ar^.

1086.

*Td
OJL] (KI (KI

f]
= (CT1 on aan m (I .

Wbk: geeft het op als tëmb. Ook thans is nog te Sk. in gebruik het

werkwoord <&«/m«^.

1087. ajiniM = ?

De beteekenis is in individueel bezit, v. gronden.

Zie ook nAHM.
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(TV
omnnjianoanoji zie (Qtui.mom

1088. anarihn 2 = (ickkiii(int n
/iie mnnramt'

1089. (intern, a_nn ancEJi 2 ? = ooi (£i (Kin ij .

Dial Dj: 853. ^êxnv/j is in het geheel niet in gebruik. Bij onderzoek

te Sk. bleek mij, dat ^«^ iclzv. ^w?Ti^na| ook daar vrij veel voorkomt,

het omgekeerde echter niet.

1090. (EJinnojin (Kin = ajin tui oltui tui .

Yoorb: ^ji^mniHiSiM , &>>rivnM-n , steeds in ongunstigen zin.

• ru)rinfi}ntunmmznwzOok te Sk. komt het zoo in enkele uitdrukkingen voor, bv

ei^MM»M (qüa, niet gilet), ook in o^i/n^^K^. Wbk. geeft dit niet op.

Wdl: geeft het op = ajnMnnw,. Mijn berichtgevers kenden deze betee-

kenis niet.

vdBr: 32—6 v.o.

1091. odnojin = arunn?.

VOORB: iej) m tm z 71 (Ki inn ^icmntrn run nri typ ztn cm tmn nrixnrnztzntntunn^tnao^

Wbk : geeft in een hiermede ongeveer overeenkomstige beteekenis op &,

«joJn-ntHTji, nl. = slempen, brassen. Volgens mijn berichtgevers is het echter

te Sk niet in gebruik.

1092. (EJiojintkii = (EiionajinckJi.

1093. ei cuin aan n I = arunn.

n
II =

VOORB '. 1 (nfa\trnammnmnjt tsjtrunirUi <xin\

(n in t tun (&i om trut (en art!) narj tisn z rn ihd z (hn ^Arn ihJ) znimz xmrj run : mn imrwtttni^/ntuitajiiK. 1

)

tunw <n»jntrM%t&inthnqtunMtunapjtëinsnji as» m^njn oo mi ihï w UOK V. VOOl'Werpen : lunnajvKiJ)

a O O o a
oji MMiAfl <£A tuin ni irjiztHi IJl 'ui> fhn (KV :isrjtKiinsn\ (urn ihm rn rm (Kn mi ikd xn (U) tnjj^mt nu >\snt>\

De beteekenis is zva. veeleischend, inhalig. Een in alle gevallen er mede

overeenkomend woord wist men mij te Sk. niet te noemen. In het eerste

voorbeeld zou men zeggen mimsn/t^r&iQim^ (zie Taalsoorten, I bi) fytuwy), in

het tweede eenvoudig ^ °> ii »o^ , in het laatste voorbeeld imQtaia (in tegen-

stelling van tunQasnjf). Wbk. geeft mnü^ zoo niet op.



159

1094. mo 3 ouin «mi
||

= an{£Ji3(mnan_n[j.

Wbk: geeft beide naast elkander op. Mijo berichtgevers kenden alleen

m tin z (KD irujt

1095. o cinn onji asm n zva. ofKmafifKiswii.

O" o o
1096. (EJ|ffl(KI?, (EJl «1 (KI? (EJl IK] (KI* = 0(KJ1(K1.

VOORB: <un wnojt t& tun r£ ,u^ nita j^znjtm rrï(cnap r-n ,w tigiq\ hji 'T) itn % mt <n im ^,yn mn aniun rt hm i f\ mn

o O o
itrn (in <m itm ri arut ^ iki) im rt oji t tv) imji \ •

Het is echter weinig in gebruik.

Wdl: geeft het op als afleiding van S^»n
?

.

1097. (EJl (KI (KI (KI [1 = (EJl (KI (KI (KI [1

.

«SU cJ| «51, J[

1098. (EJi(Ki(Km[i=(Kin(injio(KÏ.

Wbk: vermeldt het als door Rh. in dezelfde beteekenis opgegeven.

Wdl: Tg.

1099. (ei m (Ki (mn
i|

== oonji «snij, (eji orui asm

.

VOORB.' (imn& majii ikt7 np int lEnirtn (ö> znsn<<ui \ wnonunti Of mn ao ieji n im m mj w

Wdl: geeft het op — «ono^. Zoo is het ook te Sk. in gebruik, bv. **

mmiunito/BivjMTjyn. Wbk. geeft dit niet op.

Ziie OOK. /BtiuiiHn/}.

KI

Zie ook

1100. (EJl (KI (KW (KI I]
— EJKKIO.

lEJUHTnOJUHTJI.

1101. (EJKki ^ie arm on (Kin 3 (Kin i.i cm zie ai(K](KW3(KW[].

1102. O (KI = M(EJ1(K1.

1103. (intEJliKi? = (Klim (Kin (Ki(KJEJltKl? — (KD fl[] (KBl (KI II

.

V OORB ' mnmaJitnsri ihi\ <n ieji ihi% trui ktiw

Ziie OOK mx/ntHjf'

1 104. (EJl (KI

(EJl (Ki ann ono r= aw ieji asw ikio .

£. [ O)om
[

Verkorting van mo«j(mi|,tji , dat echter te Sk. een andere beteekenis heeft,

nl. aan het werk gaan.
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1105. o (Ki
(isu

(KJl O (KI (KI (KI (KJ| (KI (EJ| 2 (KJl

V OORB I od miMVfiHiiun (Hia^tinajvit^iisn itcn\ iunmri<KjiKnrhjiihn/}\

Wdl: geeft het op als grw.

110b. (fcJI (KI (KI ? = (BI (KI?.
|.ISL,\ ^\

Het wordt algemeen verstaan, doch weinig gebruikt. Gewoonlijk zegt men

Wdl: Tg.

1107. (EJ|(K1(KI| = (KjCLJl 2 (EJCKTTI 2 OHJl (1

.

Wbk: vermeldt het als in dezen zin door Rh. opgegeven als TP.

1108. o (Ki (Kin o =o (OJi asm il , (BI (inJl (CT|

.

VOORB: ni itni i r:i /ha ^ni il^ éi rt mi 2 mi ^ji firn n ,t )i \ \siïmrtmAWntin<Mr)nxmi&t\ mimsiwam»

Zie 00k M/nthn M'

1109. (EJi (Ki (KJl
||

— (iq/mn, ook als naam v. d. pasardag.

1110. (EJ|(K1(K]U(K1I|=:(EJ|(K10, 0(1 (UU1 (KI (1

.

Wdl: Tg.

Zie ook <&> rntrjthm nijj , onontm ma , « /tm « »nra

.

1111. (BI (KI onii (1

CJ 4
Q OQ

(isinajintiKKionji

GJ <-

Q Q
uw (Ki aaji

11
= tuin (Ki aaji o

.

I gj 4
Wbk: geeft ook dezen term op naast Act^. Volgens mijn berichtge-

vers zijn geen van beide zoo in gebruik en zegt men voor keutels S^Smwi^^

wat Wbk. weder niet opgeeft.

1112. (LIKKI = (ï]dfUI3(U

CJ [

3'

7

VrtADD .o a o a (T) o~ a o. . « a» . oVOÜKB. rK/>(W)tiJi tui -t* (un tnri aj> cm ah : icn nJ) nn ai itrn i ta OJi^ixn onn icn-n fwncm t<sn ihi on t&i o& ttnim

OCX ü ü
(KJ|(B|(K1 = (KJl (l£l (l£l (Kïl Ij

.

VOORB: nrtoi rj> m frmitü) on osniun hjj a<n oji <&i <tn nsn (Vionji %n cm ik/1 urn rjm t w

Wdl: geeft het voor Pm. op = Oas»^ en voor Kr., Tg. MS«j = m$$
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trnji, Met het eerste wordt blijkbaar hetzelfde bedoeld als ,),,,,,-,. Bij *Q£ï

als grw. vindt men het dan ook voor Tg. opgegeven — ^rr.^vi.

Ten aanzien van ,wi«,kd?<& zij opgemerkt, dat men het te Sk. wel als meer-

voudsvorm gebruikt (Wbk. geeit dit niet op), bv. in CT-fi^eiMMM^MiiMiffl

nxm^, maar dat men in het boven opgegeven voorbeeld te Sk. zou zeggen

ostittcn Ot nsnasn/HTi-

1113. (EJifKKiaanniKiii = (ejxkio, *j(uukkiij.

Wdl: Tg.

Zie ook *) mrntvi tm/i'

a
1114. (EJl fKÏ = (EJldjIKlP.

Dial. Dj: 862.

1115. (tfl ooi iktji ij (grw.?) = ?

VOORB .' n itrntk» m i&iiu) uniAnihO -rmnjiqifjitci-vrniru t&)~A.\ <ntui ?, iut om ri <tn ikii njt "Vli'ri tut xm*\ riuri i

XjirKjKatcmthnrBl HA «A/1 ? \\

De beteekenis is inhalig. Te Sk wist men mij daarvoor geen woord op

te geven. Enkelen noemden het door Wbk. niet opgegeven Owi^. Mij

werd het te Tg. opgegeven — mn^»n»°ia^.

WBK: geeft Op ttmHA»aiiK!»ttnia ZVa. x/nsnuntvtasna en urn nv tut itsnjt ZV8. tirnttait&tHiiji^

Veel wijzer wordt men daar niet door. De beteekenis is ualsch doen, bv.

bij het spel of bij een verdeeling.

Wdl: geeft het evenzoo op —- mi^J»™*?»^.

1116. (Efl (Wl (EJ1 ij 1 = «j oi 2 (M .

o
II — (U (KI (kJJ

asu IX
VOORB: 11 <n vt » kt> ihï ri in taxa im iui%r>\vrjaj)iarnri»q.(untdhs vt asnt <nji Mi ha 71 ihmci>nj\ -tixjtntn

*m ha ik» */» ha lUTjt ivniHrifutHAiuiA\ n,ijtiitrn/ntj)imtui'v^nm ^fennrui^HA «S hajis

1t1 - / O / ü
1117. (EJ1, 0JYKEJ1 = O (ISHTI (KJ1 (ïj (KI .

Wbk: vermeldt het als opgegeven door Rh. in deze beteekenis van geen

gevoel hebben in eenig lichaamsdeel. Ook de daarnaast opgegeven beteekenis

van gevoel van slapheid was volgens mijn berichtgevers te Sk. onbekend.

1118. (EJiin = mo-j].

Dial. Dj: 863.

Dialekt v. Tëgal. 11
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Wdl: geeft het op — ^,ny»^m»o^ en noemt als voorbeeld: Mi^u!uaei^<M

ij**™. Mijn berichtgevers kenden het zoo niet.

1119. ((PJllKïl = OfKïl.

Wdl: spelt ten onrechte m^m^.

Zie OOk tunamq en ajitcitirnji»

1120. no asin (Kin (|
= (EJi (Kin asm (Kin

[|

, nl. als benaming v. e. zekeren ouderdom v. h.

rijslgewas.

Wdl: geeft het op: 1 = ^'•t?^> 2 — ^^-S^. Mijn berichtgevers

kenden die beteekenisseu niet.

1121. ((tJjaJïJi = (uafl(U(M[|.

1122. feann = ?

VnnuB • ° _s O O O o . oVUUJvd. tun ntcmtun tui vi ~Ji tHjjirui tvitisn trn apt <isn tui xrn trn ri trui;^crntuii9ai*rnri ten ^\\ tunrizrm

o a /
tun tui mi ~ji cm n 1:1 tun ha %

\ nsn i n un mi un li ii ui cm{M cm urn n n:n % w

De beteekenis is „nog aan Ie schaffen". Te Sk. noemde men mij daarvoor

• CY ° hv o O a. . CV o Af . CY
tinn*>{£*<isntuifui

f
UV. riuntviru^irntun tui tui 11 utcmri ta oji aJljui naijl m <ui tm'ii t&i nsnm tt.1 ül nxuttei

o o a a
tun tui in gji no run tto urn juten<<n tun iti tui tip tip tirnji

.

Wbk: geeft dit niet op.

1123. (EJnrï = (fcJion.

Ook wel verkort tot &ï. Daarentegen komt de verkorting Jh niet voor.

Wordt ook wel eens geheel weggelaten, zie bv. bij -n,*?,^

Dial. Dj: 296.

1124. (EJitKin = oun.

VnrVDTJ • o o __ Q«o o o o . . a»c
Y UUKtS . tuitimtuii^tisiiiui^^^AtuicrrnMnjiti^tnxjitx:itLiii\ naa::ixq rn!Ci!Kntuiii\

Wbk: „S,^ in de spreektaal verk. van mnamaSiÊm* zco even R." Mijn

berichtgevers kenden het niet.

1

1

2o. (eji Umn ? = mm on «rui ri , ojui m orui

.

VOORB: tLVtirntirii/Eit^ni^ti^i iei mji mmiUikti op tui hui ^tui vm tin rm\ uuiritcmvitKn tuimnsnern truiji \

Wdl: bedoelt blijkbaar hetzelfde met het voor Br., B. — ,«^ M opgegeven
o

1126. m(Eii(Kïi-j*? = osïi(Kin_*>
'ï

ï ï
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Wdl: Tg.

Zie OOK n ito <m mji •

Q Q
1127. o (Kïi (ioji asm

j]
= (KnntifUKKi, nl idzv. „door gewoonte gehecht"

VOORB : i5»sj)(7j) (ut Jn rtctn i rt jn tut tui tui lKpiHÏ'r) nl ?"-' •7:' nï nl "-" V (K1 «4 »^ «^» 'gl fc» «nifl \ tvn ttaitvi iui

o O a» , , oOa. • O - o a /
tm/rui&>xnM~rina5n%(K»ii

s
nnrnri>mtu)tiïiix}>\\ xa tui xnm i iviti^cmtci^i\ 'nxjid'^iiytriri.rrimxjiniMiniynt^

Ook Wel wiiunruttisnii.

Wdl: Tg.

1128. (ejkkï] (grw?)

VOORB : (im^ériimnnnaJxitaAjiniMtxJi^Jiiis^MihnitninTjrfjin tviq\ lEnarn^n ki iktan

De beteekenis is Aef volop hebben, hel buitengewoon goed hebben, bv. ook

van iemand, die anders nooit kip eet en een heele kip voor zich alleen krijgt.

1129. (tJi on ojiri (Bi
[)

zva. tei oxi mm oi ij .

1130. (titciojKimnij = mtKinarmasinfi-

Nl. idzv. Windstreek, bv. tvi oxi tunicm^i mi ttsnji- Ook Wel Qk2xm (Enjf.

1131. (ei na asn ij

(EJKuiasm = ?
(ISL,

De beteekenis is opium met Knoaivvi^ schuiven, dus zva. «Qi^-n*!»^»™.

Daarnaast is ook ém^masn/j in gebruik, Zie ook n^uvituiinsnjf.

1132. o (ici (Ki ui Tl = isui EJi (&Ji ? , »/. idzv. ^negeeren", „links laten liggen",

VflATJD.Q.QCl.O Q 0«
v UUBB . (ui acn ncn (Ui n nn icn i^m uioi^itmq: <£/? itfl ti

m

m <ti ti <lw kti \\

Wdl: geeft het op — ^mf^uutS- Ook mij werd door een enkele deze

beteekenis van bespotten, spotziek opgegeven: <&ituiituiQm™ax>^<qtoitmw§}vbii™

naniuia.

1133. (EJi(kJ)| 2te (KiniKTi.

1134. (lil (BI (KJ| ? = OJITKM?.

Zie OOk rnttonmMj).

1135. (EJKMKinj = (II) OSÏl 2 OH (BI 2 0011.

Wbk: geeft het in denzelfden zin op, maar speciaal voor dansen op een

openbare plaats. Dergelijke vermakelijkheden komen volgens mijn bericht-
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gevers te Tg. niet voor. Volgens mijn berichtgevers te Sk. is het woord

daar niet in gebruik. Zie Dial. Ba..

Wdl: Tg.

(£ji(Kii(Kïifki(KTn[j = mojm2<irm;ïj(ij¥i2 (ifuw.

Dial. Pj: 879.

1136. (EJi(ïi(kf)(ism[] I = oi(Ki, nl. ulzv. „precies", „juist".

TT C>0
II =r (15Y1 (&J1 (KI

[j

•

V OORB .' 1 «sijj iKTji tlj e?~i isii ri-iTi mt tuf u tiki asna n*jntT<n ,rft\ ni7ia'n 1niL,i^(\

11 j i in n t.7 ij kii i n Hnt m cti *rn \ tt.1 *> ka kpji r> t/rum xjn gji np w Of ta n vv i n *m ? tl

rntm^/fn im -jn nsn o <un «3 <m w

In het laatste voorbeeld zou men te Sk. tmnruan^ zeggen.

Wdl: „t©?^.^ • Ml £}&. Tg." Blijkbaar wordt hiermede bedoeld de

beteekenis II.

1137. (K](EJi3flL](kJi2 (Holl. monster) = tisï] non (Ui

.

VOORB '. nij) zul ki ~n ttn n zi z n %ji ? ri^n ni.ii >»~i rt> ui w

Wdl: Tg.

1138. ejkkji

A__ A
EU (kfl (El (kl = ï] (UI iï]O ï] UI !ï]O

VOORB : &MoJt<LmtHn<otKto<nan}(BioJitEaoJi\ innKituan i.r} ta oJi <vrn kh kv/i \

In dit voorbeeld zou men te Sk. zeggen iixmrj^. Zie ook bij ^«^7.

1139. (EJio = afi manna, »/. als N. van «.S.

VOORB: TOjOfiUMfrfiiK'riMlx

vdBr: 27-7, 30—2 v.o. enz.

1140. m (EJi m (Kl (Kin 1 sw». n on ri Hl kïi n

.

Wdl: geeft bet als afleiding van 7^7^»^ op = lv^tukt^. Dit is echter

minder juist, zie bij ^ i™^™-»^. In hoeverre *i&*}mm>/i ai dan niet een grw.

is, kan niet nagegaan worden, daar er geen met di,f ni^^i overeenkomende

passieve vorm van in gebruik is.

1141. EKkiasini (grw. ?) = ei (ki «sn

.
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Wbk: geeft de beteekenis bij 0%^ niet juist weer. Het is die stand,

waarbij pas enkele aren zich vertoonen, dus z.a. door Rh. opgegeven werd

(zie Wbk. bij g^).

1142. «1o M (Kin []
:= (in si on ia 2 (M |]

, nl. idzv. -de blikken van iemand afwenden".
(«WO cJ| K( cJ|

VOORB : aainnunakieniEJiaaji mn aai innaait tïjt nsn n aa n itji njt aayi xm aa<nri mi ^i rt tui nn om t oji/i \

1 . . „ Q (X , Q O. ON ü q/ Q Q
1143. (EJlTfl (V. UWTTI ?) = fEJIU, (ID (Hl (KI

.

^ ^ CJ
VOORB: mn aai ibi tun itjt -ri tui ,wj <rm aait iL.icmn(ïriiaainunznnit^ortia^iji tutitn^paaiiimiaiirt : vian^

tm<èmi£taa)<rinrii(M<inavi w

Ook zoo van het ontwijken van een woordenstrijd.

1144, (tnotmnij = (EJitKiii.

Wbk: vermeldt «,1^*^ als in dezen zin opgegeven door Rh.

Wdl: £.ee(t het op als afleiding van «u,^^.

Zie ook ^
Q Q Q

1145. (B]onji(Kiii(| = (inEJidrujiKinij.

Wbk: geeft beide naast elkander op Mijn berichtgevers keuden alleen

o
nia/iauiaain.

O Q
1146. (Kj(&ji2(i[|«nji(KTii[j = om (lci arm onri (ki

o

.

Wbk: geeft dit laatste woord niet op. De beteekenis is woelen, in den

slaap.

JNaaSt maJiZMti?.

Wdl: geeft het op — ^w,,,™™, blijkbaar een schrijf- of drukfout voor

1147. (Bi(tt](Kin2(Ki])(| = (fcj](i(](Hiii2(KTnn, (èi KTnoiTiji, ook ^r „oververzadigd".

VnnDB . o O O O a o
V UUKiJ . tsa nc\aa-m am mn ui .tm rt nji { i&i n rrn i tp) axn « ,mi i i.nji xm mi im n <ru fit» tut - i i o i I < tan \

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Het woord was aan mijn be-

richtgevers onbekend.

1148. (til (Kïl (Kïl 1 = (£J1 (KII1 (KI] (HU) ] .

Vr>/vp-D • * . o o O ) o o o o
v uuur» . aaiaritvimtvi ainiptmcn-ri nu ui +n> kti ieiihiji lunKin/i^i i n i i m t-n ni.ii i.n nuni'nri vn trvi^w

Wbk: geeft Qa^aa,,,^ niet op. Het beteekent moeilijk tot uitleene* Ie

bewegen. Volgens anderen zou men zeggen ,9^^*^ en niet ,8*™^»™^.
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1149. (EJ| 2 m «sin 2 = ?
*|g,2*|

VOORB : iKicm^&cfmM^MornMihgiwmrn^ ny xjirjimn foiiritisn 2 iimfci om

^

milt pitim*

Het Werd Verklaard dOOr: n£iziv>'nMirjia~riw-ntiq'>iivi: tuittincminwniLnnt'iritrnKLjf.i

. o.
iru %un tnnri t nvt z ttJ)<u-> nvt w

Te Sk. wist men mij daarvoor geen woord op te geven: <m<^w? geeft het

begrip niet dan onvolkomen weder.

1150. EJiasin = oi(Ki?.

Wbk: geeft <i#>*a? niet op. Het beteekent een losbandig leven leiden. Vol-

gens anderen zou ^^ te Tg. meer beteekenen verzot zijn op, verslaafd zijn

aan, ZOO in ,?i ï_» uxnanji > s/iuhojim 5
aiamiun'aji

}
ri^nau »m?mm.i ( ^^ dïICll'ljls Uil

stelen gaan). In deze gevallen zou men te Sk. zeggen resp. o^m , QQpum }
.-tl

vtamtnji eü rL»T)«

Wdl: geeft het ten onrechte op = ^«^m,;,

1151 (EJIOMjl — (KY|(l[j(kJl(W||.

Dial. Dj: 888. Daarnaast is ook aQ^^/ in gebruik.

Zie OOk nrniKtKyt en (wnó.

1152. (ifi(EJi2(in(k!i2 = EJi (Ki orui (ki dan il

.

K ld Oücê 4
Wdl: geeft het op — -nmv Mijn berichtgevers kenden die beteekenis niet.

1153. (EJKEj Oïl (KI n = (kJJ(Kïl(Kl(Kl[J (?)

Bv. als er vier werklieden zijn, die ieder £ M8 grind hebben verzameld,

en de vijfde heeft er maar |. Verklaard door: ^«^«n^cm^ <n<cnt£n
>

aa~A<n

o o
imtji <vi nsp (v> <n-yi riten i <is» oo -Jf.'^l m ~fn rtpm run w> nsn -jn uui iisn/i >

1154. on (Bi mom 2 mi] — (ï)o an an 2 (M
f|

.

Voorb: zie bij ^ly»^ en vergelijk ook het Sala'sche t^^™?*^

1155. m(EJi 2 cuiorui rj = (o onn on il , nh idzv. „geld lot bestrijding der kosten

Het wordt niet gebruikt voor handelskapitaal

vdBr: 48—5 v.o.

1156. (eji ui onn om n = ieji onn.

van iets .

CJ y
Wbk: vermeldt als in dezen zin door Rh. opgegeven uiphi^j Volgens

mijn berichtgevers beteekent dit te Sk. opgezet, v. d. buik.
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1157. (Bias

cv
(EJ1 05 (EJI «s = (ïj(EJl(EJl-JI.

VOORB ' ikt) rn itm in tvi t rui vi vnaK if-i uk urn hm iki ten tut w

Wdl: geeft het voor Kr. (Bg.) op — ??**»(*q. In zooverre is dat minder

juist, dat het ook in bevestigenden zin in gebruik is, terwijl •nmt^n te Sk.

alleen in ontkenningen gebezigd wordt.

Zie ook WW
1158. (EJI 0£ (KI (KI

[j

, (LI (l£ (KI (KI (KY| (KI Ij = (UW (KI (KÏ1

.

\ OORB '. ntuttMiMiEnkRtKi.imiisnKiïintM'ü <nturn trutqMiaJh ttitimmwwj '(km prtrn ,tn ,i <Mhu?s,w

niuhmirv)(iji-in\\

Wbk: geeft het voor Sk. op idzv. niet wel bij zijn verstand.

Wdl: Tg.

Zie ook tucttnuTji.

1159. (EJKLUJJ =s (EJ1«](UUI3, OilH «1 (UUI 2 •

Wdl: geeft het op als afleiding v. <un

Zie ook mn

1160. o (uu (Kin
Q Q

(EJKUUKKiaJUKKIfl = (UI (KJJ (KI -Jl (kfl (KI I(KI (UUI (KI
Jj

= UI (kJJ (KI -Jl (M (KI
(j

.

VOORB: n/1 lm « (C7 <c? «tw> i Kn iKV tj run tui tfnmjt -yiiu iru ^i/n ivi rm /i mtnaaa>v)^Jiiü)ti tmurt'rtiLt vuan

tuut ta Ti \sm &n n\ Of nrfiitun tm :un <cn rt'n ie/i xm »ri iu <wi «\

Wdl: geeft het voor Tj. op — ^«j^M en voor Bs. (Pb.) — Qïï
]

«nM ^,
?)

xmntun , tio-!/i en irvtritin win-

Hol. (Eli II (UUI 3 = (Kï| U (KI (Uil 11 (?)

I <k 4
De beteekenis is 6i; eew aanval door zijn kameraden in den steek gelaten.

Wdl: geeft het op — mimuhsm. Mijn berichtgevers kenden die beteeke-

nis niet.

1162. n = om, (EJioin

Wbk: geeft het op als dial. „voor verschillende gewesten".

vdBr: 44—10.

1163. o on (ki fi
= turn (En oji .

4 GJ
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VOORB: ui Piri in > ?/ >ii : 1 1 iii i i . ii^iriia^rmrrn'EAjj^

Wdl: geeft het bij «™m| voor Pm. op = tften en bij uicm^ voor Tg.

= (£? <M •

1164. en on

(KTiKjionarKKii] = «n o uu (in im i

.

Wdl: geeft het op als grw. en spelt ten onrechte ^Ujctno^.

Q /Q
(EJI (o? »'« (ojj?.

o
1165. ffüi (eji »j

(grw. (un (Bi ~i| ?) = (OMnmijh ikiionru.

J J
'eji EU -ji zie OKUionnn

J(

1166. (EJinnniKiij = (èiimn.

VOOBB: <z/)<?n pniiivn: <ntm--n uiiiru^t;i/nnj^>

Wbk: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk. in gebruik is, nl. idzv.

oaTnirud) DV. <&tcm on ~m cm ri ui •

Wdl: geeft het voor Br. op = .^nft.

1167. on (o nnn «1 fi = (uukkji?.

Wdl: Tg., Bs., (Pb.).

o
71 (Hl 011 <KX4

•

Ziie OOk noncman/i-

1168. m (eji 2 (in ani 2 arm ij (grw?) = on ie 2 an aan 2 aai n

.

Wbk: vermeldt het als door Rh. in denzelfden zin opgegeven.

Wdl: Tg. De gelijkstelling met m^uru is minder juist.

1169. Bjoii
q/

(EJI Ol (10

VOORB .' a/n hti -ui (tn in/| :Ki iwj « <w

e

:>.mi l 1 -o i»X4 KI lunncmtn »o<t^w i&i ^ <») tnm mn ihi \ tun nm zcmirn tn <n ui 1 no «m « .ix» ^ »o »n \

Q o £)
irx» (Mi mi iï4 tan % w .ism (»oi tmm (rx» to »x>ti\ isiicn^t *\ t/n t nrt mi on xn tun n cm i w

Wbk: vermeldt het als in ongeveer denzelfden zin opgegeven door Rh.

Wdl: Ng., (Kb.).

1170. (ejio^i = nri!q.

V OORB : mn cu\
^
<n tun ik/1 cm t

t
~> ik i un om isn Mw on irnmn i&ln xn (BI f» ft

Een enkele mijner berichtgevers te Sk. gaf in deze beteekenis M ^i op als

in gebruik onder kinderen.



1174. (B|(K1<KÏ13

Ct> Q Q / Q ü
(EAU) (Kil 2 UW (Kin = CUin OW (UW (KW
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1171. uEJitniruij = (Kwoaruiii.

Daarnaast is ook ^^in^ in gebruik.

1172. o verkorting van (EJiini

1173. (ökkw

(éi (Kin (in (Ki = oonJimtKi.

VOORB: !ii.iairiM<unriv:mg<cnMthar)m\ itJixmnronji^rt pjttJ) sn tm asn^Jitn n<tn w

Kj(

T
VOORB: ttcntMJKKnt&i ntum^m irninji/ct wn'vï^friK/iji nq 'fi ivni nu <htm \

1175. (eh (Kin (Ki
ij
= (EJiiïiiKm.

VOORB: Zie DIJ mniHjnjin-

ra*
1176 (EJi(ïj(Kiniïj(Ki(Ki[| = (Ei (in (Kin mi (Ki.

1177. (EJ|(ïj(KW2ffl(K12(Kl[] = (EJ1<K](KW2(K](K12.

1178. ui (éi mmin = (e](irui2(in(EJi2(KW|].

Wbk: geeft het in dezen zin op als TP.

1179. (EJKKJI = (K](Ö]3(ï](kJ12(Km|].

Zie Dial. Dj: 876. «^ ?M komt zoi te Sk. niet voor.

1180. on (EJi on ra 3 (inji ij = ikujiej)?, o (kw «rui n

.

V00RB: jiM}OM«m^i«j in i&i « ivm iw> n <un \\

1181. (E/l (in > — (EJiarui », nl. idzv. „een andere kleur of gedaante aannemen".

1182. wann

Q
uTamannaJui (Kil = TfitKUKismi], annmanri

Kil

mannuui (Kil = ïn (kui usw n , annmt

Zie ook «a^|.

arm (Ki? = um(ï)nnri3(Ki||.

Y 00RB : (rtiiW^WMlM(l»^)MMIOTIlwi*)ciw)\i
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WDL: Tg.

OHM|,1184. tinri |(ki = okmij, «sin (Ki -J) an/nn , nl. idzv. „spoorloos".

Alleen in de samenstelling ,uhrij>cm(ap.

-nor- C> Q/ OOQ
1185. ofiKKi =aoi(£Ji(in.

Wbk: vermeldt het in dezelfde beteekenis. Z. a. echter terecht in Wdl.

aangeteekend wordt, beteekent het te Sk. niet karwats, maar stok.

Wdl: Tg., Tjr., (M.).

Hbo. anr)(Ki(UUl 2t>a. aria m (Ki 2 (in (uu) 2 .

Wbk: geeft het evenzoo op. Mijn berichtgevers echter kenden het niet.

KI II
Wbk: geeft het op als klanknabootsing van een beweging en ,£}«Mi»a£»i

xnanji — zich heen en weer bewegen. Mijn berichtgevers kenden die woorden

niet.

oo o-
1188. onn o-ti (Kin

[]

= ornfKifKmi .

1189. manKintKimajiniiTh = (uincin, m (in

2

at] «sin

2

asm n

.

VOORB J marnz!t3}qMi<niV)tHiiti
(
ji tuit nnrnnMnx,vnniiisnfEa!trtji\

Wbk: geeft nxmnasmna^ niet op. Het beteekent niet van zijn voornemen

af te brengen.

Wdl: Tg.

1190. m ;m 3 (Ki (Kin
i

on aan 3 (ki (Kin fi

( <5> Jl

ann iï| ann 3 (Ki (Kin ij = tuin «n arn 2 (ki (Km 1

.

Wbk: geeft— volgens mijn berichtgevers ten onrechte — op ^!^.
1191. onntKifidg; = aaa(Ki, ann n^i f) nn a^ 3

.

Wbk: geeft ^^«ap niet op. Het beteekent «ie/ rec/i/ 6y zijn zinnen.

Vergelijk Wdl. bij »8m^.

1192. an cm 3 (Ki o aê:

an ann 2 afl i| (i^ cm ki n an ag; zr 11o 2 aan arui cm aan
[|

.

Wbk : geeft dit laatste niet op. Het beteekent heen en weer zwaaien, v. o.

draagstok, doordat de vracht te licht is.
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Q Q O
1193. mam3(Kif|(K|(iè;3 = otioti.

Wdl: Tg.

1194. annoo) = Mann3(W).

Zie bij «7^.

1195. annmtwi

/ o/
d/in ann arjcjoi = anajui.

Wbk: geeft <m£& zoo niet op. Het beteekent aanhoudend ziek doen hooren,

speciaal v. zangvogels, ook v. sprekende of reciteerende personen. Wel geeft

het op xn£w — onbeweeglijk slaan. Volgens mijn berichtgevers moet dit zijn <&£&.

Wdl: geeft voor Pm. op m^— ^«i^.

1196. cirtmn = at kïi «sin n

.

Wbk : geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is

het — althans tegenwoordig — zoo te Sk. niet in gebruik, maar zegt men wèl

'irvoor kammenmaker rm-rj^Ti®).

1197. uinnajin = (onn tuin (Ki

.

Alleen alS WerkWOOrd: wnjinMtcrntun- Maar ttJÊ.rutin^<vtijtf<n/)iixtim~mMimr{i.tiMaJÊ.

tvmany

Wdl: Tg.

1198. (omoLnnasm

(WMiiJ^(arinajin(oi == arn a-Jnn a^ (ioji o oi i (?)

Ze is groen, 8 a 10 cM. lang en niet geurig. Zie ook ^,u»»(r^«m«i.

1199. (onn (Ki ei
(j

oiinfarintKiein = <hji (Ki (?)

Alleen v. d. sten. Het werd omschreven door m&mi ,,, ',,^,-mm^.

Wdl: geeft op wïmxb^ rr un-n^. Blijkbaar wordt hiermede bedoeld lief-

lijk v. slem en loon (Wbk.).

1200. (onn asm (kïi ij

Q Q /Q Cl

om [nm nsin (kïi ij
= lm in (ui in fj , m «jn (kïi tm n

.

* uunü . (»y») on (Hn tuil tvn «rrintsn <kji ie/j *n/i m mr>m mqw n ta i i&m n ti/> ~a t tct \>

L_
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ZilC OOk cmtuiama CD ^unasntunjt.

1201. af¥i(U(M

tuin om (u (kn^H[j = (KÏKkJiaSïllj.

VOORB: cm rvi m on 11m oji ap rwtawn t,i <ki /n (ki _y» Jit cm hji ikjIJ» iïöb)i rr\tu)trian'ltJiii3i^

Volgens enkelen zou het woord niet met den neusklank uitgesproken worden.

De beteekenis is droog-zoel, niet waterig, z a. bv. goede mangga's of

salak's. Maar niet bv. v. doeren. Wbk. geeft deze speciale beteekenis van

wiM^ niet op.

Zie ook vrtêr,.

1202, ann in ckji rj I — aacmna aq "Ti (lci f]

.

II = (uirKManni.

Ook rjasmvfmnyi is in gebruik, echter alleen voor het doen van rijst in een

braadpaD, om de laatste restjes van het gebradene er mede te vermengen.

Zie ook am&ijji.

Wdl: geeft het alleen op in den vorm (m<nM^^.

1203. muinnaoiKniij, «n(arin2 0(Kin(Ki[| = tootfojtmn (Kin.

1 oa i
cv a a a

1204. (¥¥1(1^ = 30)(K1(£J1(|.

Wbk: geeft ^«j?^ niet op. Het beteekent vingerhoed.

1205. (annajui

c / a o^ . Q Qv Q C?v
(Lm(annajui = (urn onn (uui , (inajui

Wdl: Tg.

1 206. (arm om mboaoinitJiij = omaniKi.

Yoorb: zie bij jQei^.

1207. annüT

Wbk: geeft .mm^ als TP. op voor m3m^ en ^^»^®, ? , dus = standje

Wdl: Tg., Pm.

3
Cjv OQv

arm (til on (ki o zva. (mn re on (ki fi

.

3 cJ[ «wi cJ|
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Wdl: geeft het voor Tg. op = ir

\
nj,^%n% !^jp De beteekenis is zooals bij

^g opgegeven is.

1208. (ann ann (Ml] •= ?

De beteekenis is vermengd met zand, zanderig. Te Sk. wist men mij daar-

voor geen woord op te geven. Q^^ is de naam van het gevoel.

Wdl: geeft het op^,»™^, wat vrij wel het omgekeerde is.

1209. i ann om «Ji
[|

zva. dn ri arm (EJi ij .

1210. anmnannd^? =(ann(i^.

Wdl: Tg.

1211. muirirniKiom = manri(i«Jl?.

Daarnaast zijn ook rjcrnaj,^ en <m^n^ in gebruik.

Wdl: Br.

ü Q
1212. (onnoiannri = nniKinu.

Wbk : vermeldt het op gezag van Rh. als TP. voor Sn3\myi.

Te Tg. gebruikt men het zoo niet. In Madioen is het verschil tusschen

t&y&crn/i en rfumui daarin gelegen, dat men voor het eerste alleen de bui-

tenzijde der bamboe bezigt en voor het tweede ook de binnenzijde.

1213. (fra^rannii = ?

1214. un ( ann 2 01 aan n = anniKi, nl. idzv. „voerluiq voor personen".
(V-j> J[ aa^j'

Dial. Dj: 941 en zie ook M(mi«^.

1215. (ann op aan Ij

tuin (onn ajri aan n r= uinannarui^inann(in_n(Kii|.

Wbk: geeft in dezelfde beteekenis op ^mapnaapnaji naast .1™^^,^^.
Mijn berichtgevers kenden ^m«p<tuji niet, wèl dh<n^ry«pn»^ = m»^.

Wdl: geeft op -y^»^^ = rteywxrpj. Mijn berichtgevers kenden alleen om

itmvinAji en gaven als beteekenis op vrijpostig, ondeugend, bv. van kinderen,

die met den hoed van een gast gaan spelen of van een paardenjongeu, die

op een paard gaat rondrijden, in plaats van het te gaan baden.

Zie ook icmSf.
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1216. (onooaruiii zva. ((kn ann aan
f|

.

1217. coJKïiTh = rnnnafuianjimifi.

Ook te Sk. komt mn^ zoo voor. Het verschil is, dat te Tg. «ninJW)p
niet daarnaast voorkomt. Zie bij aniaimjt.

1218. aTimn = "KUIT]-

Daarnaast is ook ^^ in gebruik.

1219. annihamasïi = (kui ieji tm (in (ki

r

, «/. Msy. -veldspin".

Wbk: geeft het op als TP.

cj\Q OOK rnnhirfcmii

1220. (nn((im = nnn(oi(M(].

Wbk: ,(m(in
?
- ^im^ Tj." Dit laatste woord vindt men vermeld als

door Rh. in dezen zin opgegeven als TP.

Wdl: G. (Kr.). Voor Tg. vindt men opgegeven w.™^ = ^(«ly;- Dit

is minder juist: De vorm <m(*o? komt alleen voor als meervoudsvorm, bv.

Q . o
(inndsin ^e onmn onn «sin

.

1221. onnosin

nnn on asin (ki r = «sn nn an (m r .

Wdl: Tg.

1222. (inanndnfkJKKinR = annunTi?.

Te Sk. beteekent het opengespouwen en gezouten gedroogde visch.

1223. ann (M öeji arm n

min nnn cu (ti) aa_R ij = i

De beteekenis is dikwijls eten, maar telkens een klein beetje, z. a. v. her-

stellenden. Volgens mijn berichtgevers bestaat daarvoor te Sk. geen overeen-

komstig woord. Speciaal van snoeperijen zegt men Qüiiny of4,^, Slechts

volgens een enkele zou men dit ook van gewoon voedsel kunnen bezigen.

Wdl: geeft op <&<&&&<ruji == t&imgi. Blijkbaar verkeerd verstaan voor

Snunnèji, zie boven.
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i

1224. anno

rv,

annanno N. arm aim (Kin K. = ajinannanno N. (uu ieü 01 (Kin K
ast, O] asi,

1225. annono3(Kin[j

nnfi(B)(ino2(Km[| = (Kino in?.

Zie ook Si*™/}-

1226. arm aan = axi aan (m n

.

Wbk: geeft het in deze beteekenis op als TP.

Zie ook ^.

1227. nmioan zie moKW.

1228. iïj(inniïianji2 = m 01 maan 3 asm 11.

Als beteekenis werd opgegeven onwillig, bv. van iemand, die niets uitvoert,

terwijl zijn kameraden wèl werken, ook van een paard, dat niet aan wil zetten.

VrtApp • o a sG\ G)
V UUKis . ,j,t) mttA/i <ntem itJl^na <un as: /Bi nttrn na-nSn nam numnn (uw ied <wn ^Aim rtnm niruizxm riivnw

a o a
rn ,vi tmn tui il/1 .cm wrj isnjt m ikjj i in .jn vut oji % im iiji tai ti xrt im ~a wm ti xn ihiji (eji aai -s) <un namnm i ten jj vn w

In denzelfden zin ook <unvi<ij Zie ook «Q,wt?_sa(m.

1229. (innaaj)? = an(Oi3manJi3asm(].

* UUBB . « ttm t V)m ~/n iu rt.Q tunm m xn (un trvi qini tuntim ui/kiii (trnirnnjiqiun miivi isji riiumntmnin tun

O - o a
itaitun (tptë): ti oji rt nn te; a& w

Daarnaast is ook nm^^^irwz^ in gebruik in dezelfde beteekenis als «n

via^ taft. Het vuil zelf noemt men daarentegen alleen <rnru?.

Wbk: geeft het op als tëmb.

Wdl: Tg.

1230. nnn (ki I = 01 xji onn n , oxkki.

II = OSBltKin.

VOORB; 1 dj) rjxjUt^tKnwiriiiM !Hi\mcm£nxrn nim\\\ 11 iM/l» w^wijl rtï(C7t-*c r/nriftJitJinp i^ïx»

anxmntun riSii tai w

Wbk: geeft x.nfnruQttn^ niet op. Het beteekent voortdurend, bv. gasten

krijgen of geld verliezen b. h. spel.

Wdl: Pm. Ook voor Tg. wordt blijkbaar hetzelfde bedoeld.

1231. om (Ki
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om (Ki (in (Ki 1 = (ï]X0 3arui(Ki(i, nl. idzv. -wandelen".

Wbk: vermeldt het als in dezen zin door Rh. opgegeven als TP.

Zie ook nji

1232. m\M)

W
tuin ann (Ki (in = tuin arm »fl (in

.

Voorb: zie bij ^mjttm^.

Wbk: geeft wcmÊiê) niet op. Het beteekent achter iemands rug kwaad

van hem spreken. In denzelfden zin te Sk. ook tciQtrvt^mQtw). De daarvan

opgegeven beteekenis beknorren was aan mijn berichtgevers onbekend.

Wdl: geeft op den vorm «A„g$ — ^Q>™^0>& voor Pk., Tg. Ten aan-

zien van den laatsten vorm zie boven.

Te Tg. zegt men echter volgens mijn berichtgevers niet 0»$$ , maar xjh$p<&,

1233. mormiKi == omim?.

Daarnaast is ook m<w ?
in gebruik. Zie ook n^cm.

Wbk: geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter is

het zoo te Sk. niet in gebruik.

1234. arm arm asm n = ajiKEflijaruKKifKi.

V OORB : ie; --nm

m

<n tpj qti/n ittn ri <ni _&j iuv asp tui <n xm tuiitot ~m itm \ asn tui mxMaatnj» nsn<n m ten ttJiun ~m

o O . o O q. . o
wi (crj mtrut %~m cm >vi tvottvi asnjt tin ttcn _/j? tn na ttnj>^ntniLn ttnjituuf*.

1235. (inann2(ïi<irui(isïi[] = m ann 2 maan aai i.

Zie OOk n tun t vi irw tisnjj •

1236. mann.iQ(M3

KI
Q

arn(ïi(kj)2(i[ianna[)(kJi2 = (urn ann turn (Kiny-

1237.

an ann (Ki (kh 2 on ann (in

KI KI
Wdl: Tg.

Zie OOk cm tiAj turnt

•

KI

KI
Wbk: vermeldt <ncm<nrij> als door Rh. opgegeven = «sw^m,»^, wat dus vrij

wel hiermede overeenkomt. De opgegeven vorm entannn^ komt volgens mijn

(ïijoru) (iriarui yanaaji miirui ?

.



177

berichtgevers te Sk. alleen in tëmb. voor. Daarnaast noemden zij nog nru

nMj>w<rvKn«Mi- De door Wbk. opgegeven beteekenis achlerovergebogen zitten,

slaan was aan hen onbekend.

Wdl: Tg., Pm., Br.

1238. onn(Ui? = mam (ui?.

«i. \ (^ )

Wbk: geeft beide naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers is te

Sk. alleen ^«^«i? in gebruik.

Zie OOk <ni<rni<nfömf'

1239. om (ui om n

«U cJl

q q «. a o
onn (cji tui om o = ojin ann (ui om n

.

JKK cJl «U cJ|

Wdl: geeft op ^ncmc^crnif, dat echter zoo ook te Sk. in gebruik is.

De opgegeven beteekenis Mw)«^ berust blijkbaar op een misverstand.

Zie ook i*rw fis»» *rWyi

Q
1240, onna^tkü

- ^1(1

«^ C-J[

Q O
(Lan am «£ (kji n = (ktjimOvJiiciii.

Wdl: geeft ten onrechte op w^*^ = i^^fuiM/f.

ZÏ6 OOk lEDKniKn/i en crnirjtimcrna-

1241. ann(i£;oi[] = tei m nri ikh .

n/n tbn »r> ~m hm tean tut asnri itm t <n~n -jnitrn ito ^tnasnivi iui, »^/}^

Wbk: geeft 0,^^*™ niet op. Het beteekent zich verzadigen, zich rond eten.

Wdl: Tg.

1242. nmiAJi(Kin(|

q q ^ q •

am oaj] (Kin aan tuin imn []

— a_nn ann (uui (Kin n

.

«Oonn Jj J act, J[

Zie OOk nn am m i)J) t

.

1243. ann'inflnji2anfi(| =:m(mii(ï|Ti(Kiii (Kil, maar alleen v. groole, g. z. „rammelschijven".

1244. ann ann? = (Kin (Bt asm ann .

KK \ CO J
Wdl: vermeldt het — <»y&»*^ en verklaart dit nader door &£a&«m. Te

Dialekt v. Tëgal. 12
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Sk. kende geen mijner berichtgevers voor suikerrietbloem een ander woord dan

&ffi,is?itim. Ook te Tg. kendeu de meesten mijner berichtgevers deze be-

teekenis van yim^ niet.

1245. onnmoinnni = «lannmoKiniii.

*M 4 («m J|

ajifi afin m oi anri n = (KuimfkJidciii.

Wbk: geeft nm^cni'nivrncrr^ en rjcrn^icrtr^iarijj op idzv. met het hoofd draaien.

Volgens mijn berichtgevers beteekenen die vormen onwilig om Ie werken, lui,

terwijl <üh^(ïp^Km(rr\ji ook nog in gebruik is voor a[schampen, v. e. sabel.

Zie OOk cmn^aJt/)'

1246. onn oi orvi n = o ooi, d. w. z. het oude model met massieve houten wielen

«u 4
en draaiende houten assen.

Wbk: vermeldt het als door WW. in dezelfde beteekenis opgegeven. Mijn

berichtgevers kenden het zoo niet

1247. omtn = inn o onn ~nn ar) onn ij .

Daarnaast is ook (un^(m^na^<rr^ in gebruik.

Wdl: Pm.

1248. (inor¥i2(in(i^2(K¥i[j

oo
CITH 01 (EJ1 2 011 (1^1 2 (KT1 i| = Ofin (ül (M

|
, <K] 9£ (ïl Kïl 0TU) 1

.

V OORB : ,un ihrn arti n cea z n ip i iktj «.» mn inrcnii^^ixx\n^zrivnï(qfiitnin\m'ntmi (cnntruqmixni&t/l^

Wbk: geeft <QQoj^ niet op. Het beteekent dri[lig, nijdig.

Wdl: geeft het op — bimmjo^. Dit beteekent echter iets anders, t. w.

nijdig maken (subj. het kind).

1249. nifi onn (eji o
= mcKj» 2 (eji cHin (uui

.

«t, 4 (
ai

Wbk: geeft op ^oo^A. Volgens mijn berichtgevers zegt men yMt^filni,

Wdl: geeft het op — ^rm. Uit hetgeen men bij ^m vermeld vindt, nl.

dat het te Pk. in gebruik is voor nojitm^nS, blijkt dat er hetzelfde mede

bedoeld wordt.

1250. annmo N. (uinoihn K. I = 000111, »/. idzv. „duit".

Daarnaast is ook ^Sinsnjf in gebruik.

YOORB : K7i rui ihJi (Bi nsn isi i>J 'Bijt en mi -a» ,vn <fn w
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Wdl : geeft den ngokoterm op voor Tg., Br.

TT C>
II = <ui <ui (Mij.

Voorb: zie bij «<.

Te Sk. zegt men wel ^limojKunim^^ , maar voor een bepaalden regen

steeds S^^.

1251. manmm&on? =r asin ceji a , alleen als naam v. h. gebak.

Wdl: Tg.

1252. onn (üi onn ij = turn arm ?<uin (Ki
[|

.

VOORB: icrn^rjxminiKi^ajniHi^jiiviMiifia om iusi cm ia »j> tu azi mmwih

Zie OOk nnnMiua-

1253. onn (u\ onn i

oo o
nnn o (wi onn f»

= nnn eji iïi (Ui

.

Daarnaast is ook cmQ^iu, in gebruik.

Wdl: Tg.

1254. onn xji

oüiri onn (U) = (£]o (êji ~m orjo
}

o (Ki (izi , speciaal in de beteekenis van „oproepen

voor de vischvangsi"

.

Zie Dial. Ba.

1255. orna^y = ooi (i£i <mJi
[j

, nl. idzv. „gierig".

Wbk: geeft het ook op in deze beteekenis.

Wdl: Tg, Pm., Br.

Zie ook fö&iKiy.

1256. annasnajifi — ann on (Ki 2.

Wdl: geeft het op — mnmrmn^ (vergelijk het Sala'sche oQ*»n^). Vol-

gens mijn berichtgevers echter wordt het niet van kinderen gezegd en be-

teekent het van slecht levensgedrag, bv. van iemand, die zich afgeeft met

brandstichten, stelen, hoereeren enz.

1257. nniasonni]

- C> T
uin onn os onn ri I = ikji^?.

II = (Uin (K) o^ (Kin
[|

, nl. idzv. „iels met den hiel sluk(rappen".
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Wbk: geeft dezen vorm ook in de beteekenis I op. Mijn berichtgevers

kenden wel M^^oK-fw^ , cfm. Wbk., maar niet xjhcf^^cmj.

Wdl: Tg.

1258. anri(irj(uui(Ki[|

o Q a
ann(&Jian(uui(Ki|| = oiatiajuitKiri.

Het zou ook afgeleid kunnen zijn — maar dan onregelmatig — van «&

OffHMlHTJt»

Wdl: Tg.

1259. omturn mi zie (isyitti.

1260. onn (uu nsm fi = (KinnJitM.

Niet altijd echter zal er wnngn voor in de plaats gesteld kunnen worden.

Zoo bezigt men het ook voor een op maat gemaakte deur,, die blijkt niet te

passen. In dat geval zou men te Sk. Sn^nnn^ zeggen, een woord, dat Wbk.

in deze beteekenis niet opgeeft.

Wbk: geeft in ongeveer dezelfde beteekenis op «jh cm hm <mjf. Aan mijn be

richtgevers was dit woord onbekend.

Zie OOk rn rui on ihJl

t

.

1261. onn (uw ui il = cuin onn?cLnn (Kin.

Wdl: Tg.

Zie OOk cmmcrn/i-

1262. cinnnajui tui n

onrj ij (uui tui ~ji (Ki n = (onn onn ui ~j\ m n

.

NI. idzv. n el de handen in de lucht schermen, v. iemand, die met schrik

wakker wordt.

Zie OOk cmncmcviji>

1263.

/,

cinrj ij cmno n

om n onn o m n = '

v
nnrj uui > (um m i

.

VOORB: m iju crut cm iai--,Kii «sn Knaan nunii ma mainnMiw

Wbk: geeft ^muun^vnan» niet op. De beteekenis is overal rondlasten.

WDL'. geelt het Op ^3; icn-icmiu-Jiaoazzz \ahit>j) <t» aria = iLiaicnianaria- Met ^ornnm tui ~ji
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^ wordt blijkbaar bedoeld de door Rh. opgegeven beteekenis overal rondtasten

en met ^n^xnar^ de niet door Wbk. opgegeven beteekenis van naar iets

grijpen. ^^^^ heeft te Sk. een geheel andere beteekenis, zie Wbk.

^1C OOk forncm tuia en cmniiMiuto-

1264. armröi

cm aan ?ann anttJt cm
f]

I = an cuin 2 on cui cm fj

.

II = cMdOJHannnrio.

VriADTl . q- . O o . o o o
V UUttlS . »,Tjj(M 1jjj'n(im2(KD^ram«^TTi7iii7»(um <uivt(Hi<niun t^n(tJi(t\n^cm<niJt ito -J) ttJ) imtj> ««u.uM'ni.i

(unriami: rniirn i.rw-~n ,vi ,im iisn qiun tu> \\ 11 <nimnföi %iw (ki <rvi qcm <nm tmji nvitrui ivKisniunnn fhaju-niiifji

Wbk: geeft ^-n^™^,™ niet op. Het beteekent zich mengen in zaken, waar

men niets mede te maken heeft.

Wdl: geeft het ten onrechte op — «S^^w^.

1265. anno

a a a a
cuin cis: ann (ai ann (EJi = cuin ci^; a_nn rtq onn ajn on ann

.

VOORB : <>Ji (vi ^tun uk <m isjiam tamn luiojjiru/j (in*rr> tun on ren ten isiifl \ öOIUS UOg met ^j) kkkui

er acnter, DV. iun<ie:crn(Eficrn(Si(in(ua^(nj)(ci(tojt\

Daarnaast ook. ottekkta en /namini&Khnj).

Wbk: geeft op mkm^. Volgens mijn berichtgevers gebruikt men steeds

tuna^iun'rjcmiunTfcrr,. Verder vermeldt het ^w ^»i als in dezen zin opgegeven

door Rh.

12oo. onncEJltKif] zva. onncai.

Wdl: geeft voor Kr. (Bg.ï op cmêi^ = ™£)<k^- Waarschijnlijk wordt er

hetzelfde mede bedoeld.

ü Q
1267. (in onn on (EJi (Ki i| zva. onncei,

1268. ammc&n

/
anndncanncKii = on » «rj xjï cm rj

.

Wdl: Tg.

1269. ann o cmn il = ocmcmni].

"••'- .'
J1*.'--^.^ , '.J-V:
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Wbk: geeft het bij niei^ zelf op = aardhoop, maar vermeldt bij ^lyi*^

= ^bergachtige hoogte, heuveltje', dat een ^i^kt^ hooger is. Dit laatste

nu is voor Sk. volgens mijn berichtgevers bepaald onjuist een umkbj is een

heuvel, een kleine berg. ,,,?_, ,,-nj alleen maar een lage aardhoop

Wdl: geeft het voor Tg., Br. op = Mjmi«"4 en ^cnt dit nader toe met

noiiuM, Volgens mijn berichtgevers noemt men de Chin. grafheuvels niet

1270. tyih-jio

Cu il) ti~J iq = uil il) ki, »/. üte». „ergens plat op den grond liggen".

o ^3^3

Wdl: geeft het ten onrechte op in de beteekenis uhmgh = v
~
T, mp\i dus

= rollen.

1271. in ti ~i = u l-ii in y _n

.

Zie ook k»mi*u^.

1272. omtEJi-Ji

(LhiarncEJi^ia = izickji aTnij, alleen v. padi.

Wbk: geeft op üacme»^* — padi- aren afplukken (zonder ani-ani). Volgens

mijn berichtgevers doet men dit bij aanplantingen, die grootendeels mislukt

zijn en wel omdat de aren dan te klein zijn, om ze tot belah's te binden.

Zie ook -m-SiMj.

1273. m(EJ)'Kïii| =• iKLlOï] (?), alleen in figuurlijken zin.

VOORB : i3i?Tiiinm(.7ii£JiftiaMJ >-' £' lu ïi in ? i ltj tm : m iA-n *Q.*-i £i ui» tn w

1274. ^U^p.uj-.j, cj™|(?)

Niet van broedsels, waarvoor men evenals te Sk. zegt r-f^^l' ^-ange-

teekend moet hierbij nog worden, dat iets, wat ^(^^ is, later nog wel

klaar kan komen. Volgens anderen zou het zijn im^ami en beteekenen

niet non deti man te brengen, bv. in
- mnuut/nêmnunnêatt^u^j ^nmuui^ uwwm

(«.» k?> i 01 in ,Li » i >-} -?) 77i(e) > >i ) li ^i ïi n ?.i >Tj hl liri rii:in *n nt-nini vitju\

Daarvoor zou men te Sk. zeggen resp. ^-rrjvni en i*^.

1 275. cïïi anuéi = m ii u

.

[
a\ [co



1277. onnonoi = Miijl, speciaal v. batiksels en v. schrift.

VOORB : MHHïitisnmjia-J) ^AitQfJi itsnfi asniui
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1276. ona ei
[j

oi tu il = annnaain.

Vergelijk Wbk., waar Rh. het in dezen zin opgeeft. De omschrijving bij

<£naniKnji zelf is miuder volledig, daar er te Sk. steeds suiker in komt. Te

Tg. komt het ook wel zonder suiker voor.

Zie OOk crn^urnjf.

Wdl: Tg.

EJinoi

a
tisnaruxKi) ^tftnfr.n <isnj> nsn tui cm (Btjiii-fh \\

Wbk: geeft alleen op den vorm 071^^™^^^»^. Te Sk. gebruikt men

volgens mijn berichtgevers echter ook het grondwoord, maar alleen voor

duidelijk idzv. begrijpelijk.

lAB OOk asnnsnaJiji en asn nJi/inrn >

1278. onnEJijioi I = nannnn, ne: fFJi ?

.

II = (KniiEJi-Jiaafli, (mn <&\ ~j\ (Kin n.

ajin anri <o n oi ari (Kin tm n = turn ann (Ki ui -ji .

VUUKK . tatnMJicmisiijtxTnKnannmivi mi ^tiuiiruj^nnxjinM^s t/n itez na unnn ivn \\ trnnajt xnnnrt cm i&inixrn

Q r> .. o o

Wbk: geeft het op in de beteekenis van ^cmtnnat en zoo is het ook te

ÖK. in gebrUlK, DV. (un*mttmxiii&<rn(EMti™iHiaoiri^i(unttm

1279. om an (Pji 2 (ïi ojui 2 = om? (zie Taalsoorten, XII bij M«^,] (

VOORB: (ui icn tt ij vn l rui ^n, tun irvi nrt &» n ikj j ümm xn mijt nsn iSirnitncrnifrin^iizin.wiiw

Als gelijkstelling werd opgegeven ^-n^xjn , een woord aan mijn berichtge-

vers onbekend.

1280. annario = iKïimjMdafi-
(ca

( J|

Wdl: Tg., Pb., Br.

Zie ook ,

1281. cmrifÈji = arm (iq (in (Ki fi •

Wbk: vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rb.

1282. anonn2(ói

( CO
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rtfi onn 3 (ói on (Ki ri = ckjjo (Kin iki n , nl. „idzv. afdamming" of „uilgraving"
,
om

visschen te vangen.

Daarnaast is ook mommj in gebruik. Het door Wbk. naast «o»^
opgegevene ^o^»^ was aan mijn berichtgevers onbekend.

1283. nnonnonnnnonjin

mnnn(inam(in(iaji(i[|ann«fui|| = (Kin (Kin «rui n , alleen van hel lachen.

VOORB: art aji im rnichiirniur) in liniaal : iniimMi^(iMnrtmnnnmni^rtamrv)jt\

Wdl: geeft het op in de hiermede vrij wel overeenkomende beteekenis van

«o» ikyi iHrt (hm imtj •

1284. onn onn oji n

cuin onn om oji
(j

= arjumn 2 «n clm 2 (K¥i n

.

Wbk : vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

Zie ook «Qw,.

/
on onn on «zin = on onn m ieji «rui

[j.

Ook van groote ooren, waarvoor men te Sk. zou zeggen wi^,cn^ra
?

. Wbk.

geeft dit niet op.

Wdl: geeft het op = hk^^wm^Si. Deze uitdrukking was zoowel te Tg.

als te Sk. aan mijn berichtgevers onbekend.

1285

(in arm 2 QxJi ij

o
1286. onn «q arm 2 cm n = onnarmfkJi

IX
VOORB : wm tü?ïm hvim tiJitvi (>J)j) antinxmzitJi»\

2.1287. on onn 2 (01 onn n = on «rui 2w 2 (Kin n, (in«rui3(irj(anrj:

Daarnaast is ook ^^^ in gebruik.

Wdl: geeft op ^™?<t™m^ — ^«a^w)»™^. Verkeerd gelezen voor ^m?^™»

ihmji? Mijn berichtgevers kenden die beteekenis niet.

Vergelijk ook het Sala'sche ri^ix^rn^itcncrn^ of ^tnii^pz^iuniim» , dat een

groote mate van ^m^*^»™^ uitdrukt. Wbk. geeft deze twee woorden niet op.

zm[] = at] arm on (ie; &ci
[1

, alleen als bijstelling bij ^«o.

1289. nnn«nnam||

O o
«JKKKKinannarnn = tui (Ki (Kin «Jin (ki [i

.

1288. afin ar



1292. onn on n^i (Kin ij = 01 m (i£i ckui ij .
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1290. inann 2 afin = ?

Het is een kleine £)<«>. Te Sk. is het een groot mes, z. a. dat, wat men

bij het kerven van tabak gebruikt.

1*91. onnotKinij = (i£(in?(in(Ln3(uin.

Dial. Dj: 972. Te Tg. komt het voor met- en zonder suiker er in.

Volgens enkelen zou men het te Sk. ook wel ^^^a^rt^iuiioJn noemen.

o O
"lor

Wdl: Tg., Mgl.

1293. ajiniKJi = anjian.

Bv. v. iemand, die voor een paar dagen naar een andere plaats gaat.

vdBr: 24—11 v.o.

1294. on nnn 2 (in onn 2 = (Kin an (öi 2 nnn ,
nl. idzv. 9 huisspin".

Wbk: geeft het ook als naam van een spinneusoort op. Volgens mijn

berichtgevers is het de naam van een klein groen torretje, iets kleiner dan

een luciferskop.

Ziie OOK. cm *ri cm nsri •

1595. ai oiin = (Kin o (isiii o , nl. als titel v.h. desabestuurs lid.

Zie ook asna». Te Sk. is wel in gebruik CTctmu»mw als benaming van

de ondergeschikte helpers der «*«&,£.

1296. 01 Mi

o
(Kil] (KI Ol (KI = !KB] (KI (KII1 O (KI .

Zie ook & rt^»-

1297. 01 (ki 1 = ti o asm
[j

.

Wbk: geeft het op als TP.

Wdl: Tg.

1298. Ol (KI Tl (ISW I)

<> cü|O Q QO (X
01(K1T|(ISW(K)[1 =. 'KBl (KI.

Wbk: geeft het op = schraal, ziekelijk. Volgens mijn berichtgevers zegt

men daarvoor te Sk. „Qm-S^^. Mogelijk bedoelde men er te Tg. het-

zelfde mede.
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JNaaSl ttfn tri GD tcnaK kp tnji'

Q
1299. 01 m (Ki asm il = ojKwinruin.

\o J 3 4
Wbk: geeft het óp gezag van Rh. in deze zelfde beteekenis op en op

gezag van WW. als naam van een klein soort kikvorsen. Mijn berichtgevers

kenden het niet.

1300. (in(oi3(Kii|(ï](ioi3(Kinn

m(oi2(Ki(i(ïiaoi2(Kin(Ki(i = ?

( cJ| K ^ cJ[

Men zegt het van zaailingen, waarvan slechts hier en daar, ongeregeld wat

is opgekomen, evenzoo v. h. door elkander spreken van krama en ngoko en

van het van alles bij de hand gehad hebben, bv. eerst koetsier en dan binnen-

jongen en dan tuinjongen. Te Sk. wist men mij er geen overeenkomstig

woord voor op te geven. In het eerste voorbeeld zou men zeggen Sct^jkjj

(Wbk. geeft dit niet op), in het tweede geval a.j><&ruMji (Taalsoorten, blz.

30), in het laatste geval pc*

1301. OXKlilOJI

a_nn (eji (Ki afui

CC1(> )
«1om mo

Wdl: geeft het voor Tg. op — ommJi. Het beteekent rondslenleren, in plaats

>:an de opgedragen boodschap te verrichten. Zie ook w>

1302. 0](KÏ, (UICBKKI

ft'

o in ann «on
fi

.

Alleen v. dieren, zie rnumz/n wit ^7»».

Wbk: geelt k^m op zoowel voor meuschen als voor dieren. Mijn bericht-

gevers kenden het niet.

1303. oi(Ki = (iqiKin

VOORB o o & o O o
n/n «r- «oiim unit <b> tj om ? <in <un w »p ? <K7\\ Te Sk. is het tëmb.

1304. (inoinKi I = onnajin.

II = oi arm

.

Daarnaast is ook «c*>«& (niet ^-nijn) in gebruik. Zie ook ^om^.
Wdl: Tg.

1305. m oi 2 m (Ki 2 = oirniKinri.

Naast «£),y»»<7>0.
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moi2!ï](Ki2(isn(i, (u «j (tn 2 mm 2 asw i) = o in ann non n

.

Vergelijk <v>&>m<isn/i, Zindeelen, § 596. Van dieren zegt men in dezelfde

beteekenis a^Sï en ^ <&>$>.

Wdl: Tg.

1307. (OKKKMI) = Ol Ol (kJl
f|

.

Wbk: vermeldt het als door Rh. in dezelfde beteekenis opgegeven.

Wdl; Tg.

1308. 01 (KI <oji n r=(kJi(Uiftri(Kif|.

Z/ie OOK TjHhJiniwasnji.

1309. 01 (Ki = ?
(isu

Het is een houten schenkblad, kleiner dan een ^n.,
,
groot genoeg voor

een trekpot en twee kopjes.

Wbk: vermeldt het als door Rh. opgegeven in deze beteekenis. Slechts

enkelen mijner berichtgevers kenden het, maar volgens hen zon te Sk. een

mm van metaal zijn, dus zva. een ronde ^xm^.

Wdl: geeft het miuder juist op = ^^,.

1310. nn on (in (Ki = (isyi ann orui n

.

Wbk: geeft ten onrechte op ui^mn^ en niet ^cmn^.

1311. (oiiï](Ki = (Kin(£Ji^Jiaan[|.

Wdl: Tg., Br.

1312. (01 on (Ki 2 (kJi il = ann «] (Hl 2 (kJj n , nl. als eetwaar.

Wbk: geeft w^jm^ ook op als naam van de sponst ch tig geworden kern

(lees : kiem) van een uitgeloopen klapper. Volgens mijn berichtgevers zegt

men daarvoor evenals te Tg. „Q^^.
1313. 01 (Ki orui n = (Kin (Ki ann

(]

, nl. idzv. „halverwege blijven ste/cen", bv. in een ver-

haal of op reis.

1314. on on 2 nn (Ki 2 aan n

(um(ï](02(in(Ki2afui[) = aJin «1 ann mifcJi 200/1mo 2 (in (Ki 2 orui 11 = ajin «1 ann 11102 «rui 1.

(ai |cj J|
(

(ca J|

Wdl: geeft voor Br. op iSi^tcm^^tn^ — &Knmaa^. Te Tg. echter betee-
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kent bet speciaal in zijn saroeng of bv. in de slippen v. e. lang baadje

dragen.

1315. (in on (ki zie on on (m (Kin i

.

a .

ikjokki sie (ïi on (kJi (Kin n

.

1316. oimtKia

O) (KI (KI 2 O (KI
[1
= ?

VOORB 71 7 t? >.TtiKTiiun ihpiruajjia^Tiitm z nwqtMthJi trui ikt) trui (Krijt icnnniun aJi rui ~ji tnrvtiKVj} rurtM,

ntLmztrviqicnmMitciariji itsn itm iu) naai w

De beteekenis is bijzonder groot, bv. ook van een berucbten dief of van

iemands vracht in vergelijking met de vracbten van zijn kameraden.

Te Sk. wist men mij daarvoor geen overeenkomstig woord op te geven.

Van een dief zou men zeggen al^d^.

1317. moeflon I = (ino2(ii](ifui
;

nl. ah aanspraak.

Daarnaast is ook ^^o^ in gebruik.

VOORB r /nfcntaj)q\ tn u&vn art tun \ rtm (Krtn ren m/t nsn asn tuiM n txw i \\

Te Sk. zegt de Soesoehoenan dit tegen al zijn dienaren en wordt het

door de prijaji's gebruikt tegenover de jongere volgelingen.

II moi2(}0]? N. oruKinTi K. = <um (ki (Kin ji

.

Voorb : ui xm zm> % urn tfat ga *r» aJi -n nm ibi $q •w
1318. (ifjon2(ii|fwi2 = (in on 2 (in in 2 «snn, anfasin 2 ancjoi 3 ?

.

Dial. Dj: 994.

1319.
Cv

(K]Ol(KJ(ï01(Kin(| = 9£ (K| (BI (KY1 II .

Voorb : zie bij X.

Wdl : geeft het op gezag van Rh. ook in deze beteekenis op.

Ziie OOk iKiixrnitwa en icn/nicmiHTijj.

1320. onj

Q (X
ooionnnonin = (MfintmntKiny-

OJinOTiI = (um (BI o (Ki (|
, nl. idzv. „vernieuwen".

Ol )) CQJ cJ(

II = „een nieuwen aanplant aanleggen", bv. v. suikerriet of van koffie.
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In deze laatste beteekenis wist men mij te Sk. geen overeenkomstig woord

op te geven. Men zou er moeten zeggen: <8,<£licn , tut^tawSi . enz.

Wdl: geeft alleen £, mn<cn-r\ op.

(O] TT] zie (ism uin 01 ~in

.

o q . I

oiTKuw zie (in 01 \m .

1321. (01 tuin (ki i = TnotKiij.

Wbk: geeft in deze beteekenis op w(aum|. Mijn berichtgevers kenden

dit niet.

Wdl: geeft op unCaunaf^ = im**Mji' Volgens mijn berichtgevers zegt men

(KnamMji- Zie ook boven.

1322. oi(Ki N oi (ï) (Ki 2w n K. = (imiruiMTrKKin N. m (Kin iki afin i K.
,V j, k J| 1(4 1^4
Wdl : geeft alleen het K. op.

1323. (in(on(Kj(Ki(Kiri[j = ?

De beteekenis is rondgaan om bijdragen te vragen. Mijn berichtgevers te

Sk. wisten mij daarvoor geen woord te noemen. Men zou het kunnen om-

schrijven door MiQimt^njiiKn-m'nmayi, met behulp van («jdsn^ of iets dergelijks.

Daarnaast ook iri®i,r)Mj(*™ji
^n tioinm *ot«.

1324. (Dn in (ki 3 (Mij zie ojiki.

1325. (oi iki = (EJiahn.

)<5>

Wbk: geeft dit laatste niet op. Het is de benaming van de— grootere —
voor- en achtervakken van een ^®i«j>^,»n^- dak. Zie ook ^3ï.

1326. (Dn ooi (Kin il = oitkkwi).

Daarnaast is ook om^itm^ in gebruik.

Wbk: vermeldt Qn^tm^ als door Rh. opgegeven — ^-n-S^ Volgens mijn

berichtgevers is alleen in gebruik i-n-9, JïXm, m^ idzv. een weinig mollig.

1327. oio ooi ij = oifntKini.

JNaaSt nixrni'nftQt.

Dial. Dj: 999.

•^ 1

—
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1328. oixkkwii z»a. mn^KinTfifKinf).oiij z'.'a. on ojrinn in (Kin fi.

1329. (inanni]Ti3(Km|i

o o
(HUI (KI Ol (KI Tl 2 (KYl

[1
Sl'fl. (KlI1(l(j(Ur)2(in(Kll)_^2(KTn|l.

1330. n[](oi2(ï)Ti2(Kui[] = m(KTi2(inTn.

Wbk : geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

echter is het te Sk. bepaaldelijk in gebruik voor zweren van het hoofd.

Te Tg. gebruikt men rj^tr^h voor kleinere zweren.

Wdl: Tg.

1331. (oitt)(kïi(kiii(ki[] = uosinoimarinUKir!?, m(^(oi(kiii((kii?.

VOORB t aMW%nnasnnnw(rr>Mm^tKnmm^i)tmnrtowtMtHTn\ tunt&tqiun fAHn'^ Vfk«£0 »ojl <8>

Wbk: geeft <u)«Bi«Qm>/M7
?

niet op. Het beteekent door of uil elkander liggen.

Het door Wbk. wèl opgegeven ^«Si*™™^ was aan mijn berichtgevers on-

bekend.

1332. oiTiosinf)

Q Q
OlTnaSUlfKll] == (OjTD.

Dial. Dj: 1000.

Ook wel verkort tot Ai$»«^. Te Sk. is o^^w^ (lên^o^ echter niet)

in gebruik als TD.
IQ Q
( ai asm (Ki

[|

zie oiinttSYiji.

1333. onn(kj)i|

o o o o-e*
(oiTKKJ)-*(i5TH(iri? = ann o ij oi , anntKi.

Wdl: Tg.

Te Sk. bezigt men in denzelfden zin ook wel miQkc^.

1334. annaji(kfi|] — ?

De beteekenis is erg geschonden door de pokken.

Het is dus erger dan «Sw^. Zie ook -noS.*^.

1335. oitkJi? = (ui(M(K)Ji[j.

Dial. Dj: 1003.



191

1336. (oi(kJi(Kiri(| = (oioi(Ki(].

VOORB : mntif: öJ Ti aU ti .- tLm(fflttJ>m}>nij)itisn'r).\\

Wbk: geeft het op gezag van Rh. in denzelfden zin op. Opmerkelijk is

het, dat men volgens mijn berichtgevers te Sk. wel zegt «1^,00(^0^
maar ^«k^^ctm , en niet twC^^m, z. a. Wbk. opgeeft- Een van beide

is dus onregelmatig, tenzij ze van verschillende grondwoorden zijn afgeleid,

wat in verband met de beteekenis ook mogelijk zou zijn.

1337. (01 o = arm asin

.

Dial. Dj: 1006.

1338. (01 w (Ki 1 = (aj (EJi (Ki ij

.

Wdl: Ws., Pm., Tj.

1339. okeji» = (uinnn'KiJH, alleen v. eten.

VOORB : mtöitmniutqtun <t .1 xn ttn (htji ihönncrm tut tunmtiKi ttm entten art tui mi-j) »a ^tiez ktigji ^tcnw%\ «öi

trt cm irt ten (Klitten ~/rt tnr>t&> on w

Het Sala'sche ^^ heeft een andere beteekenis. Zie ook ^«uk»i«mj.

1340. (oi (Eli (KI I]
= (JOllTltKlIKOlIJ.

VOORB : ttnirtvittm tut tutcmtnttniruttên'ri tut tvLi ^oJ ttJt run isrtttJta {ten tn itnfn trtaxn i.r> trut ttatjt \ 11 Min vu

a o a„ o o O
iisn ie»mi tin {jen t&im m <v<n : tun mi trut Mn ^ttut is: tut ctn ntiji \\

lu dezelfde beteekenis ook ^^«n^

1341. (aitói = l baoe aanplant.

Niet van onbeplante gronden, dus niet — ü^mn.

Te Sk. wist men er mij geen overeenkomstig woord voor op te geven.

IAQ OOK irttLititrtuJttrutjt-

1342. (oionnn = (Kin «sin onn ji (Holl. brug).

Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

echter is het zoo niet in gebruik, zie bij «ng^

1343. (OiMonni] = onno-Ji», oniKkJif.

VOORB: tK-ntniV),i/n vvi^iMjtmis/i^tntmitnnriMritkicrri : trrn tvrtcm mijis

1344.
(ïj 01 in onn |i = (oitkuih.

"Wbk: vermeldt het als door Rh. in deze beteekenis opgegeven.



192

Zie OOk n-cn(ap.

P I (

1 345. oi x\m 2 ï] in 3 xr\ i

o
oi tl ii m 2 ii in 2 an n = oii ia ti <ui m ki in ki i

.

© ( I 4 ; » J
De beteekenis is een /W/e ris vuurwerk ineens afsteken. Te Sk. wist men

mij daarvoor geen afzonderlijk woord op te geven. Het door Wbk. ook in

dezen zin opgegevene inn'^ijH! was volgens hen zoo te Sk. niet in gebruik.

. \ OORB : trn ri ltj fe» n *j> t tn ^j» en <t~n >m iJ> « .m i rt ui i rn mj \

1346. (oioi?

O/ Q O ü O
Kïlöini| = Kil "Il Ol K] (KI il •Ol ? = Kil "11 Ol KI !K1

1

JA ^ c-l

vdBr: 21—5.

1347. (onoioii

(on oi asn iki n = ixia^iTKKiij.

\ OORB : Eiwowü •• win)CTEi.Mi(MCTBi»aj k.) kt> ui) _ti trjj^jü n,« L/T» w~"/M**nMUI ?
w

1348. oiti = ctioji, »/. a/.< voegwoord.

VOORB : zie 0. a. bij a^Tjfj^jtnmjf-

Zie ook tm>:>.

1349. ctti = un nrm arm^ nrn agJï (kti (?)

Wbk: geeft het op idzv. zot, gek, zinneloos. Mogelijk bedoelde men te

Tg. hetzelfde.

Wdl: Tg.

Zie OOk 'gniprujj.

Hn -r. Q CX
13o0. OlTl

r\ OCLÜüQCX. Qü Q Q
OITIOITI, (LW^IKTITI = O10 01O10Kïlj|.

Volgens enkelen mijner berichtgevers = lichtgeraakt. Mogelijk wel een

misverstand en komt het gebruik overeen met 3t%«nJn$mj in het Sala'scbe

o o a 3 Q— j o//» /Vt minste of qerinqste boos, zoodat ook daarin het zou

• • o o o 3
zrjn =— tri L-' ^t ~"> v *21l

'

Wdl: geeft bet op = Mi«i«nJi^^|- Mgn berichtgevers te Sk. kenden

het laatste woord niét.
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1351. oiu = (inoifKi(ian3(isTJif|.

ZilG DIJ mcmn/rwt-

1352. üiffl(Kin20

oi(K](Kiii2 0(a(Ki[| = ann (ia (eji 2 , (infftni 2 ajm CtK¥i on a_nn 2 (Kin
f]

.

VOORB : nützrniiE/i M^mn lE/innaJi u^oniwinwi i vn <n mn i jüiiüi mij \

Wdl: Tg. De bedoeling der verwijzing door Corr. naar ^«wï^ctwj^ is niet

zeer duidelijk.

1353. (in (inn 2 (Kin 11

moi2(kiti(kij|==(eji(kio, in (Ki (Kin 1

.

Voorb: zie bij mnru^.

ffl012(Kl(KU12(Kl(KlJl = IK] Ol 2 (Klll (KI o .

Vr»/-VDr> • o o Q O Q- O o
V UUKis . rnumi >n iMii ui tHW nn tmnrt m: ,u> VJjtnq >n aju n ij) ri mi qtun tho \ ijvrtrnrtJivnniru^w

Wdl: geeft ten onrechte op 7^!^!™^ (als grondwoord).

Ziie OOk rei) tam (Ut ito ft*

1354. oi *

OKKinmtKi = ui ik] (Ki (Ki
(]

, w^. a/s bijwoord.

VrinuTj • O00Q o a/' a. o o ... oo
V UUKd . ii»a)?(t!i»£)iCT(miï?T)»o7(jJ»-t4\ (in n n-aj i tm (eji ^i isn *n (M wi rt' ' nniWMU'ii wiin wi-/iimiiiffij

oi(K](Kiri2iKi[] = 01 (in (Kin 2 (Kin n

.

Dial. Dj: 1010. Ten vervolge op het daar opgemerkte zij hier nog aan-

geteekend, dat noch wm™ , noch ajiêï™ te Tg. gebruikelijk is, dat men

tm/njojtiKT^ juist bezigt uitsluitend voor de koeli-aandeelen en dat de ambts-

velden van het degabestuur er ^^ heeten.

1355. 01 (Kin = aruiaAji, oitKinij.

Dial. Dj: 1011.

1356. OÏ (K] (Kil 2 (Kil 11

iuinoiï|(Kiia(mn|j == (MttJi(mn«in|, cuuuki o om n
, o osn .

VOORB : ten rjtKmvjMniXj^ ^n rjM IjT) ^iji u > hii 1 i M/j \ l/ng« ij Hl ij i n > >j->u i.,\ i n :,^ ,j ,,u > i n
j

Dialekt v. T6gal, 13
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Wbk: geeft xm op ipirrn/i niet op. Het beteekent sterk van reuk, bv. ook van

bloemen in een kamer. <ni3 wordt minder juist opgegeven. Het beteekent

onaangenaam v. reuk, bv. v. kalk of indigo.

In denzelfden zin bezigt men te Tg. nog og , tM,^,^ en «Shot.^,

1357. oicmn = oitKin.

Zie ook bij orxui'

1358. oi(KW(kJi(| = os¥i (irui (kn fi

.

1359. oidci

oi&ckkii, on ai (ici (Ki
ij

= in <um ifui

.

Wbk: geeft in dezen zin op «^no — «mm» en dit als elliptisch voor xmtaj-%

^/wa = Javaansch Nieuwjaar. Volgens mijn berichtgevers moet dit zijn -9,^

oMicntw en komt «mun zoo niet voor.

vdBr: 39-1 v.o.

1360. m oi 2 (ici mi
(|
= nn ui 3 ifin , (Kman(i5Yi.inji(inu2 (üin, (khiikjikji.

Wbk: geeft volgens mijn berichtgevers ten onrechte ^<uiiün zelf op als on-

gebruikelijk, mitj^ geeft het niet op. Vroeger noemde men ze ook ^nasnnA

,n<iK(tm<ru>ji , thans echter niet meer.

Wdl: Tg., Kb., Ka., Br.

1361. ai(in(Ki = ?

Het is een telmaat voor garen = 75 xmnn , dus f vn&ny.

Wdl: geelt het op = SlJf?,^. Mijn berichtgevers kenden deze betee-

kenis niet.

1362. onoidci

on coi (ia on (Ki
[]

= ann aan m n .

cni<ru>(HTj) noemt men te Tg. alleen de beddingen in een padi-kweekbed.

Te Sk. schijnt men — evenals trouwens in Këmbang— het geheele vak vol

te zaaien, zoodat daar geen padibeddingen bestaan.

Wbk: geeft in dezelfde beteekenis op m/cw«S»<ct<^ en nianna^«na^ Het

eerste kenden mijn berichtgevers niet, het tweede kende alleen een van hen.

1363. Ol 0S¥1 9 = UK») (M (KI il

.
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Daarnaast is ook ^i^^ in gebruik.

Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Yolgens mijn berichtgevers

is het echter zóó te Sk. niet in gebruik.

Zie ook tcnKn^.

1364. oiasv)?N. annasin? K.

(Kinoiasin? N. (Kin arm «sin » K. = arm cisui 9 N. 01 «sin? K.

VnADD . a C) * o O

Ten aanzien van de Sala'sche beteekenis van iffucnnsn^, zie bij ^miti^..

1365. arm «sin = arm asin

.

Daarnaast is ook tam^j in gebruik.

Wdl: Tj., Mgl.

1366. onn «sin «ru» n = osin asm arin n .

Wdl: Tg., Kr. (Bg.), B.

1367. arm 001

o / T . o
(uinf&JiOxjj 1 = in (Ki on in , ajin(EJimin2asmf).

II = o aai aaji (ï , nl. idzv. „ongehoorzaam in hel volbrengen van een

last, ongezeggelijk".

Wbk: vermeldt het in de beteekenis II als opgegeven door Rh. en voor-

komende in de Bajan Boediman. Te Sk. beteekent het hetzelfde als m™
<&<mji, maar in ergore mate. ^mm-ti geeft het niet op. Het beteekent naar

de buitenzijde opdringen, v. e. paard of karbouw in een span voor een voertuig.

1368.

Q ü XT Q- TT- XT Q»

on arm (kJi (Km i|

on arm (kij (Km ~nn (Km N. mariniKÏ, anfoifKiancinntKi K. = antu (kji aai n N. anarin $«

onmin (KÏ K.

Ook ^«jng}^,i/n|o is daarnaast in gebruik. Een enkele gaf ook op ,^-n^M»^.

Wdl: geeft den ngoko- term op voor Tg., maar spelt ^o^m),.?,. Dat zou

intusschen sastralampah zijn.

1369. on arm 2 on(M 2 ooi ji
= «rui (uitkun, mm «10 2?.
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1370. oitkM = (MO, nl. idzv. „inbeslagname".
il

Wdl: B., Tg.

O QCV

Naast iïtasn, zie aldaar.

1371. iöim = (innaji, nl. als voegwoord.

Zie ook (Lm-ft.

Wdl: geeft het op = ^^^ in Km^mitfnvi. Volgens mijn berichtgevers

wordt het zoo niet gebruikt.

1372. oio? = (MO, (UKKJjo, alleen voor geldelijke bijdragen.

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgeus mijn berichtgevers

echter is het zoo te Sk. niet in gebruik, anders dan in de kampoeng Dja-

galan waar men echter juist omgekeerd ^^ zegt voor geldelijke bijdragen

en «™<t»
?
voor goederen. Zie ook bij vnQimjf.

o o
1373. oio aciJi n = *ji o ,ji arm n

.

T7"/->/it>t> . o .. o a a a O
V OOKB . rn mi i ti timt xmniuui xn -tt\ na tui *n iui~/i\ TinnM^amtiiiTujis

Wdl: geeft het op — m-hm/j. Mijn berichtgevers kenden deze beteeke-

nis niet. Mogelijk verkeerd verstaan <u-nw^ voor miajicmji, dat Wbk. in de-

zelfde beteekenis opgeeft als Q^i^icrr^, maar dat volgens mijn berichtgevers te

Sk. niet zoo gebruikt wordt.

1374. oio (uu N. (ktii o (£Ji (Ki
|
K. = oiuui.

Wbk: geeft naast elkander op <entu,<uv, en ow. Volgens mijn berichtge-

vers is alleen het laatste te Sk. in gebruik. Te Tg. maakte men onder-

scheid tusschen Kma^na^ en amtuiiuui. De eerste zou slank zijn, de laatste een

dikken buik hebben.

Wdl: geeft ^«^^ in dezen zin op voor Kd.

1375. oio = (oio.

Ook knoflook noemt men «mtbn Waar onderscheiding noodig is, voegt men

er u,^ of (umdh aan toe.

Volgens mijn berichtgevers onderscheidt men intusschen ook te Sk. zoowel

üe xmtvi alS Oe ,i Ht-i m tuiasn^ en x/nxzu.

Zie ook (ctj/j(ctj.

1376. oiofui — ?



197

V OORB : icn trui /n <vi t >n urn i <b» op tri tvi tun ,vi asnji tun iwi tim tui «srj tun ihti rt tui \ xm trui »rn ihi ^m trtvrn wairiami

Q a o o . O o O
ilii u) ikm nri tun tun trui % tm tm \\ tuntru ten trui tun turiMcrn^: iwtzi)tiKtruituv(iJ]&itHri'nx7n2\\ turi.ruiti'ni ^tunui

° _t_ Q ° ° O o O<M ^imxmztuiM(MtënrntKnt(ia\ ritvinunritrui^tuna^i <u>ji\

Te Sk. wist men er mij geen woord voor op te geven. Het is het Soend.

QSï , echter niet idzv. het Jav. tnruziui.

Wdl: geeft tunnjiasn — tvn<uui,isn , ttmvuasn op voor Kr. (Bg.). Blijkbaar wordt

hiermede hetzelfde bedoeld.

1377. onA

Q Q Q
üinruiüjnrui = monmtwi.

Wbk: geeft op cmtSi. Slechts volgens een mijner berichtgevers zou dit

naast <n<rmi8< in gebruik zijn. Alle anderen kenden alleen ^cmttBi. amtrvi ver-

meldt het als een malayisme, door Rh. in deze zelfde beteekenis opgegeven.

Wdl: geeft op om = <n<mta%. Volgens mijn berichtgevers zegt men ^„S

voor de grootere kruiken, bv. die, waarin men soja bewaart, asntuiuntru voor

kleinere, bv. inktkruikjes.

1378. oinruH = onajinQTn.

Naast Q^wi^ Zie ook de opmerking bij j^.

1Ö79. oimoojh zva. oioojh.

Wdl: geeft het op --nwi| en = «enm, echter zonder vermelding van

plaats.

1380. on (uin

«o
/

ojin (eji nnii (lui = anann2(inTn2?.

Volgens anderen zou het zijn — Q(^nm. Zie ook <unam, w^™ en njp/«3».

1381. oicuih zva. aifuui.

nazmme1382. iï]azn(tt](ian(Kiii

moimiriJimtKifïinnjiiKiij = (inaaidno^antmnnno? (?) of moinanjwmoünflnjn (?)

VOORB : ii(jv)ni^nii^nr)truiniHininjrit^triiiriivi<im % tm -jii tun n^i aoyi tcnfymn tui tui ~j nahnu-. in

nsnji.vi nJi trui qcm tm w

Wbk: geeft den vorm «^«(rw^o^^ niet op. Hij beteekent duidelijk,

zeker, dus in dit voorbeeld: Ik weel zeker, dal ik het geld pas enz.
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Wdl: geeft het op = «MM. Waarschijnlijk wordt hiermede bedoeld de

ook mij door een enkele opgegeven beteekenis van daarbij, op den koop toe,

Y\it in o O o a~ a *
UV. 1U ru crn xiS n irvt^iirj in itji /vsuij) tsnn ri icn ri in/i in itn/n ru art ~m m (M ttn arn ^amnsn •

1383. (in om m (ki (kw [)
zva. m[ (inn onm (Kin i

.

o o
1384. okki = (ktji (m (kji il (?)

^^3 6j> 4
Volgens mijn berichtgevers is de ^S^ gespikkeld en de Qm effen don-

kergrijs, woont de <k»|o™^ op het droge en maakt ze geen geluid, terwijl de

„Q^h in het water woont en wel geluid geeft.

Wbk: geeft het op als „benaming v. d. kikvorsch naar hel geluid <&>

hij maakt". Mijn berichtgevers kenden 't niet.

dal

1385 . ann (in a-h 2 = an oi on ann 2 <inji i , nl. idzv. „drieduitsluk".

1386.

Dial, Dj: 1035.

(ÏIOKKI

ojin (EJi i «q arm (Ki — (istjiieji.

Daarnaast is ook ^g in gebruik.

Wdl: geeft het ten onrechte op = „Q^^.
1387. ozm aoi (Kin il = (uin (Ki (Kin o , alleen van de tales.^4 o 4
1388. (ïnfonh

(Kul (KI OlTl = (Kïl
(oiL,

(oi (in (kj) ij

.

Q
1389. oi(Kin[| = on oi (Kin i , nl. idzv. „petroleumbliW

.

ZilQ 00k thm/ntrui.

1390, (oi oaa (kïi
f]
N. (ü)(kjjan.j](| K. I = (uinaan? N. qjw (Ki (Km n K.

cJ|

II oiarui N. 0(kJ)"nj|[l K.Tn
VOORB : tvtiMjj mnnicrmiun n^/i ha ^jt mi rui iKrut tru> rvt <k? iki w

oi(mJi(Kiii(Kif| = (CTiarui(Kiii||, nl. idzv. „daarentegen".

Dial. Dj: 1037.

1391. oi (in aan 2 aai
f]

= tt^iKionannn.

Wbk : geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter

is het te Sk. zoo niet in gebruik.
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Wdl: Tg.
;
Pm., Pk.

1392. Ol (Kïl .JjLfKl = ?

Het Word Verklaard dOOr itBxviiuxui'n^i'niHVinij nKTttasnita-Jj-riiKiji (ntEJKfpniföatviriiuit

ikui (cnniwunamtasn (Kt-J)pri(tnjl tvivfitnioJtit am'na.maJXBt'niimtKHjl cticiw

Te Sk. wist men mij daarvoor geen woord op te geven. Zie ook ^^(tmnAjj

en manman/il.

1393. (H](oi2(intmji(iai] = mui on asm non

.

Daarnaast is ook wn^^^w in gebruik.

Wbk : geeft het in dezelfde beteekenis op.

Wdl: geeft het, ^a^m^njioa^ gespeld, op voor Pm. (Pb.).

1394. oitaasmn I = ö)(Ki, nl. idzv. „cirkelvormig".

II = am acui ann n

.

VOORB: I 7ii^:i^arn^<n^i)iMcmiuiv)ng^t(un^rjiunifJijj\ 11 dKiJiin pnföy,iïnji\

Te Sk. is ^^,0^ ook in gebruik, maar alleen in mnr^-n^nKiasnji ==. langs den

omtrek gemeten, van ronde voorwerpen, bv. djatidolken.

1395. üi asin = fwi on (öi

.

«O |

1396. onoanajui

a a o a Q
tuin (o orui ajui (ki = (in aai ~* (Ki (Ki, (ki (ki iktji on cnnn

.

ai n. ' £ ki,
|

VOORB : mn <nn tui <tén : trui wwitia miiDi z ri rui tui mtt))i ' intviincniiniiMitiï'uniénimin/ijj isn aj)(Ui<no*o~m$

O o
qoJitui m (KV aa

Wdl: Tg.

o O o O
rui qitJ) (ui meenamen r> trut ponten trui uw »n w

1397. (KI Ol 2 «Tl (£J1
f]

= ajlfKEJKEJI(in oi 2 ari (ei fi r= turn (eji (eji
fi

.

Zie OOk MrjQaxy

1398. Ol O (BI (KI
(|

(o/" Ol O (EJI (Kil] V. Ol O (El I] V) = .1SU1 (EJI -Jl

.

Wbk: vermeldt het ook in deze beteekenis. Volgens mijn berichtgevers

echter is het te Sk. niet in gebruik.

Wdl: Tg.

1399. oianno

o o
(ao[i(CTinnnfi==(Kiii(Oiajiri(Kiri, (Kin oi nnn i

.

<J[KK cj[ ^™n J\' art, J
VOORB : (Kit (in (TU/hti (in m tui tuniisii \ (in'hicrncun: (ViaJinsn \ iwiwföi nnnxrAcm ..n ï-rn niMfliii l/lllfll nu

vtvit'nirvizinnrttw tunturtici ann i^cmnivitnjxrncniMJiiyn -jji w .im 2 ?j .tjn r? «i «tja \
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1400. m im 2 ann n zva. mom.

oo
1401. arm ann (in ann n^ J> 4

ajïKEJifaanndqannf] = r

VOORB . ui) n iii tzi iii xn xjti (in m (in truij) urtann irrun vmnim un gji ari cm ia "YriJI^

De beteekenis is „modderig"', „drabbig", v. water. Mijn berichtgevers te Sk.

wisten er mij geen overeenkomstig woord voor op te geven. Men zou bet

kunnen omschrijven door uvtvmwo^wpf-

Wdl: geeft het voor Tg. op — «^tg™^- De beteekenis van dit door Wbk.

niet opgegeven woord is ove r al verspreid liggen, v. vuil of bladeren.

1402. (oioi? = (oioi, monji 2 (EJ)

.

U \ «t, '
I

/ o
1403. aioi'= (Km o oi (Ki fi

.

V OORB I ,wi tl» .j^n /E/iit/w-crxmrTi m\ oj) <iyn cm o ihti^ ei tui ~ji <wi kt) *;» w

Wbk: geeft het in ongeveer denzelfden zin op.

Wdl: geeft het voor Br. op — xm^.

oo
1404. oioiannn

o a o a
(uin (eji o ann nnn = cuin (eji ann ann

.

GQ(j ann qg ann

Daarnnast is ook vnisucnam in gebruik.
co ot> °

Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers

is het zoo te Sk. niet in gebruik.

1405. (K1012

(O(qoi2 = m<irui3<r)0 3.

In denzelfden zin ook Qn^ptcm^. Zie ook SXniunt en Mnaan. Het werd

mij ook opgegeven = Qm. Dezen laatsten— niet in Wbk. voorkomenden —
vorm vindt men o. a. in A. S. 114. Mogelijk is het hier een misverstand

VOOr fc| tin cm rjMfit

Wbk: geeft ^^i ook op — ^mi^og Te Sk. is het echter volgens mijn

berichtgevers zoo niet in gebruik.

Wdl: Tg.

1406. oi(K](inji3

(Oimonji3 (in (Kifi = oi (én , nl. idzv. „vischvijver".

( dl "^JOl

Wdl: geeft het ten onrechte op — <mo£bm^. Zie bjj ^cmién.
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1 Ar.„ Q CV
1407. oi«n

na,

O O Cv o
(Kinoian = (Kïimoi2mTri3(izi(Kin.^ (^ ( 4
VOOKB: (KTi (er? dj) r run m tui^ rjtfWtwt m^Tjiicïiiaoji iimiia xnit

î

trnrn.'i(Ef)~Jj(rriri(^j}\\

Ziie <n
ftci i ui tril si i ihwji CD /nasnivi'-miKnn>

1408. (inoi(i[](K¥i(ism|i = th (Kin (Ki ij ,
intKinasmi.

Beide deze laatste woorden zijn daarnaast ook in gebruik.

Vnnpn . a .. O O o o
* UUrUJ . aj) crvt.rifi t> iui rnwn urn m int) <ini ibi MnnaJicnntrui v\

Wdl: geeft het in deze beteekenis als malayisme op voor Tg. en =
ajn<nu\z voor M.

1409. oioji = oitu(Kïi(|.

Voorb: zie o. a. bij om^.
Vergelijk Zindeelen, blz. 264, noot. Ook xm<u>t%n&i komt echter daarnaast voor.

(oio? zie ontKJ] 2 (infizi 2 osin f]

.

O
1410, nzm at]o 2 I = manmano 2

Ziie 00K 7}nxtn en arnriiKhi-

II z= arm ajinaann.

Wbk: geeft het ook op in de beteekenis II. Volgens mijn berichtgevers

wordt het te Sk. uitsluitend idzv. ™^ gebruikt.

1411. on oi 2 mo 2

Q
ajin (£Ji (in ann 2 «ncui 2 = (oo(M~*.

Wbk: geeft het in dezelfde beteekenis op naast mn^^t^n^tSi. Volgens

mijn berichtgevers is geen van beide te Sk. zoo in gebruik en beteekenen

luntj^irniuit en !un<iiptma.on£n beide zich dom houden.

1412. on 01 2 (in (ui 2 = oio&ai.

Daarnaast is ook ^«^^ in gebruik.

Wdl: Tg.

1413. 01 tui (Kin n = 0101.

Wbk: geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is

het te Sk. niet in gebruik.

Zie ook ,u„ak.
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1414. oioaruid = mooimarui

.

Daarnaast is ook ^w,,^™ in gebruik. Zie ook éZymtim/f

o o
1415. oi tui arm n — (uiarïidcin, oi o (kj) i

.

Wdl: Tg.

1416. oi(Uianni) = (ejkki.

ÖT

ïïl

Volgens een enkele zou daarnaast soms ook ên^Zn gebruikt worden (Dial.

Dj. 902).

Wbk: geeft het in dezen zin op als TP. ofKD. Zie ook Taalsoorten, VII.

Wdl: geeft het — Um^^?^^^»^ op voor Tj. en = ^mdu) voor Pk.

Volgens mijn berichtgevers zegt men het te Tg. ook voor winnen, anders dan

bij dobbelspel, bv. bij een worsteling.

o
ajinoxoicnnij = (KjtKJjaruiii, tuinoTn.

Wbk : vermeldt het als in dezen zin opgegeven door Rh.

vdBr: 16—11.

1417. oi ancLJi 2 onn ii = (üKmnaanij (?)

Het is een schoffel met korten steel. Het ijzer zit schuin aan den steel.

Wbk: vermeldt het als in deze beteekenis opgegeven door Rh.

Wdl; geeft het voor Pm. op = «^êf.

1418. oi(K](io)2(iriann3anjin zva. m «flM 2 «n arn 2 arui i

.

1419. oidÉY = (tt]onn2(EJiaani|.

Daarnaast is ook ^crm^iru^ in gebruik. Ook voor overgebleven stukken

bij het maken van kleedingstukken, waarvoor men te Sk. zegt ^msg^^»^.
(Taalsoorten, I bij <a^).

WDL: geeit tcna&j'-n afin = inartitAirutn op voor Tg., Kr. (Bg), Ws., Tj.

Q
1420. oia^iuii] = o (KJ) (Kin asm

[]
, ojin ononn 2 (tJiarui ii.

J
QO Q„

(Ojt (l£ (UI (KI Ij = (K1I1 (KI

.

a a o a o
oJituntK]ajiiun (wviajim <mn tvrn n trui qcin<n ,ui tun

m

VOORB •

Wdl: geeft ten onrechte op tcn&dx^ — an O Cl Q /Kiihrn vn21-

Ziie OOk om iHinr) asn

Q
1421. (izma^w

n
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Q
Ol (l£ (M ^.(Kl f| = CM (KJ1 (ïjUSTJl 3 (KI

[]

.

Wdl: geeft het op in de hiermede vrij wel overeenkomende beteekenis

Van tntiKtnfi iuv iHijl-

1422. oiastmjiij zie bij oiodiui.

1423. oiaf; I = oiasin.

II = a^tKin.

V OORB : tun (Ki (KT) jn il tAn t on an cm ao uk \\

Wbk: geeft het op 1° = lastdrager, 2° ^ook, zoo als in 'l Mal., een onge-

huwde, KT."

Wdl: II Tg, Pk., Bg., Bs.

Zie OOk tcn/ui tKinji

Q Q
aiiKiajUKKil) zie ann on (uui (Ki Ii mum (Kin zie ann «il mui (Ki ij

.

1424. 01(uu1(kj1=(is111(ïj1(k1[|, (isvkuul, (iojj ((&]?.

Dial. Dj: 1054.

Zie ook ixnaniut^jt'

1425. oituui = (istKifi.

Dial. Dj: 1055. Volgens mijn berichtgevers zou men te Sk. o^i bezigen

voor de aarden potten, waarin het zoute water uit Sela ingevoerd wordt.

1426. oirioi == oio, (oio.

Wdl: geeft het alleen op — ^«z. Het wordt intusschen ook voor «mg*

gezegd. Zoo noodig wordt er ter onderscheiding «««&? of mndh bij gevoegd.

Zie ook bij nmojt •

1427. oimoiiKKWo = (ie; «n (eji (Kin n

.

Wdl: B.

Zie ook

nnn = (is; (in ei (Kin n

.

rnxmn aoi ikwji •

1428. oionn =: m(ann2m(uui2(Kin(|.

Ziie OOK cmamiuii,

1429. (CTiananntKif] = (inoKKill, (wi(ï](kw(ki||.

V OORB : Zie DIJ /un rn tv) ^/t z j •

Wdl: geeft naast elkander op Kn^cmimji , ict^™^ en ^o^wy, maar

verzuimt, de plaats te noemen, waar deze woorden in gebruik zijn.
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Wbk: vermeldt op gezag van Kb. Tjx-mrjrm^ als dialektisch voor B.

Ziie OOIi niunim^.

1430 om an an (ki
(]

zva. 01 m onn ki n

.

1431. m oi m ann ki i zva. ani an arm (Ki i

.

1432 oinnnojif] = oimkyii

Vooeb: zie bij ,ik^ en ^.%.

1433. oionnanrif]

inn (EJi arm ann
||

= ajmoKïi, nl. idzv. „zich verzeilen legen".
CC| cJl co

1434. oi ïi ann 2 ann i = mtwimadji.

c> o
cinn ai nn ann 2 ann n = r

co( a
Eigenlijk z= a/s een varhen. Men zegt bet. van iemand, die over de velden

loopt, in plaats van langs den weg, ook van iemand, die, aangeroepen, kalm

doorloopt zonder er notitie van te nemen, ^vm^/wt is zoo te Sk. niet in ge-

bruik. Zie ook «Q^«n^.

Wdl: geeft voor Pm op tQvjcmumji = ^«w)^™.

1435. (K] Ol 2 M Ol 2 Irr ?

De beteekenis is ongesneden blijven, door gebrek aan snijdsters, v. d. padi.

Een mijner berichtgevers gaf als Sala'sch woord daarvoor op ct?<m
?

.

II =z (Ki (Ki Kin -Jïi it] (Kïi , nl. idzv. „beneden den inkoopsprijs moe-

ten verkoopen".

TTT Q
III = ooi (eji —

n

«3

Wbk: geeft «3»^ -» Liet op. Het is de naam van een lekkernjj, samen-

gesteld uit fijngesneden katela met santen en suiker.

1436. moimfo](irui||

0Jii(ï|O(ï|(o]afiJi|| = ooi (?), • asin asin (Kin n (?)

\ OORB '. run <n x.71 a.& trv) n (i/n i<rui^'nxjn\<K)nsti7jn n ^i ri itcri (fV> isn tynn mn n,i/n»nxm^\\

De beteekenis is : zonder haperen doorspreken of opzeggen.

Wdl: geeft het op — cmi£ en noemt als voorb. ^un^oiw.juiw^i)jMjfl

[StvfaM. Mijn berichtgevers verstonden dit niet.
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1437. oio)(Kïi[| N. (mnM K. = (Km o.

Wbk.- geeft dit laatste niet op. Het beteekent gebluschle kalk. Is ze met

water aangelengd, dan heet ze «^^o*^-

Zie OOk tunruj en irfrnrtfntrun-

In Dial. Dj. 365 heeft men in verband hiermede voor ^g^ te lezen *mA
%

1438. Ö1(CT1(CT1[] = (Uïl (KIO 2 (Km I] .

Zie ook i^lrf^i.

1439. (oiofKuiji

O] (ü] (Kin (Ki
ij
= oi(i«3l(uui(Ki(|, nl. idzv. smeulende ü^m^ in een aarden pot.

1440. arm o (Ki ij

min o o (Ki ij = ajLiifkn, annnno.

VOORB : (LmwKi'nMie; > iun £»<£]|ao-ï#io , tun ^Jturi tm
-üf^ , mi satciMtHÏ enZ.

arm (C) (K| (KI
(]
= 0A(l(M(K](Um2(Bl?.

1441. annmam = ajin (Ki onn arm ii

.

JÖ
V OORB : oji -n ttfttoJi -tffi iwtj <n/> ononnmmiwiw

/

Wdl: geeft het ten onrechte op = u»^»™?^.

Zie OOk lm iun trui)

.

1442. on arm 2 (Ki (Km 2 = (o in , ioi(oi(Kmi].

Bv. v. e. aanplant, ook v. koopwaren, die niet aan den man gebracht

kunnen worden.

Wdl: geeft het ook op — ^oj^oï. Blijkbaar is dit bedoeld in de ook

door Wbk. opgegeven, maar volgens mijn berichtgevers te Sk. niet gebruike-

lijke beteekenis van niet geslaagd, van gewassen en broedsels (resp. «u-*. en

"Wïï/?)-
Zie ook &C&F2A'

(Tv QV
1443. arm (Km u

armtumajiuantKif] = (kti (Kin (u an aq n (?)

Wbk: geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers betee-

kent het een woordentwist met elkander hebben, d. w. z. zóó, dat het per se op

een vechtpartij uitloopt. In denzeltden zin ook ÖQ^n^ of QQ^aan*
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(irui2ltt]03.(intimi 2 «n

welke beide woorden Wbk. niet opgeeft. Mogelijk bedoelde men te Tg. wel

hetzelfde.

1444, oKKuionon», ajin(ei(mnoirui?(Lnn = (EJjih(Kjnn(mn[j.

Wbk: vermeldt als opgegeven door Rh. ^dntun^njn^).

Wdl: spelt verkeerdelijk KT),KT>
?o<rw ?

.

1445. oim(KiJi2

(um o (in (Kin 2

VflfiPR • O a o (?) - O

Zoo ook bv. v. h. niet op tijd betalen v. e. schuld.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ^mnt^antam^.

Zie ook vji&d-

144b. (in(oi2(in0sJi2 — (kjioi, mamuiinarim, oinjiann.

Wbk: geeft het op als vermeld door Rh.

Wdl: geeft het voor Tg., Kr. (Bg.) op — n<nj>zna6t. Dit is minder vol-

ledig. Te Tg. bezigt men ^i^t zoowel v. planten als v. kinderen, ter-

wijl men te Sk. volgens mijn berichtgevers ^rimncmz en «jurucm alleen bezigt

van kinderen. Van planten (en ook v. kinderen) zegt men er a^idn.

Hetgeen Wbk. ter zake vermeldt, is dus onjuist.

1447, moioasin
31

ajin aq £Ji (ui (Kin
f]

— andJXEJii.

Wbk: geeft dit laatste niet op. Het is ons blazen, in 't damspel.

Wdl: geeft het voor Tg. op = $nêiêi, dat echter een andere beteekenis

heeft. Op een andere plaats werd intusschen ook mij opgegeven ajnvj^vm^

o
1448. oiaftJitwn = orujaruio-Jii, tM eji «sm n

.

S a o a. . /"
icm ir)ih{igjiftfq\ oj) nsn xn ««" <n on na <wm m) im cm ru) w^^iWT

1449. mioi3nnn(Ki|j = (kjjtmn (?)

NI. als uitroep = juist goed! eigen schuld! Het Soend. icmxnn<^^

\Tr\r\t>v> • * O O O Q. Q . Q S Q Q
V UUKb . nicn zo > i Ti K)i<un urn on nsn tl tcrti iuv <un »Jiam \ rn ,uj ? om ax/t m mi iui iwi ojiii ito) Miuiin»j>tnanj>i^

Wbk: geeft het ook op als in dezen zin vermeld door Rh.

1450. oinnn = cbi tin (i£i

.

ianc
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Wbk: geeft Q^af niet op. Het beteekent wijd uilslaan, v, e. ronden kam

(grw. 9,^).

1451. afin o. K. oKoiosinn KD. = (iciaaii K. (KjTi2(ïvJ).3.(Kin KD.

1452. afin on asin ii
zie afin oi

.

1453. (in afin 2 «n on 2 = (in arm 2 (in (öl 2, til. idzv. „gerust", „tevreden".

VOORB : urn wriiKn vt tuut tvi nQhM'nxmzs AJna&i ihtiivi <Kf> itsn jAxmrniKnnicn^

1454. m 07i «n in (Km
fi

o o
(Kin mo on ti on aai «n in (Km 1 = aon (M (wi (u (k/i

.

WDL '. geett Op Minnp n^rtiKTnn = iktkkjjikjj QU omrtiv^t nnT^mtnnrtitoi/t :rz aJiiiJKKrjiihjj

(druk- of schrijffout voor m^mo^?). Mijn berichtgevers kenden alleen »Q

tn(iptrfninap)<n'~r) Min z=z wt itJiajttK/iaji L/aamaaSt OOK ihtj icti *n ikd ti ikt]^ »

1455. ori ooi (Km i|

(Ki ooi Kin n = cinn o asin , nl. idzv. „beven", „rillen".

Wdl: geeft het op == cmQQf, dat echter een geheel andere beteekenis heeft.

3
(1456. oaan

(KJioaaJi = (kJi o 07i ooi
[j

, (Maaaru

VOORB: urn n trut ^KiivmfKDim mJ an rnJaziw

Wdl: Tg.

1457. arimajun

Q Q Q Q
ari(inajui2ari(i[]ajui2 = ari aqoai ari (Kin 1

.

Wbk : geeft dit laatste niet op. Het beteekent terneergeslagen, verslagen,

sprakeloos ergens neerzitten, v. iemand, dien ramp op ramp getroffen heeft.

Wdl: geeft het ten onrechte op — ^«j?^™?^^?^™?»^.

1458. oaTionjiii = on (kn (in ari ui.

Wbk: geeft dit laatste niet op, iïet beteekent aan de oogleden opgedroogd

oogvuil ^i^nAjf vermeldt het, als in dezen zin opgegeven door Rh

1459. (ïio ono oriü
fi

q o Q
iin (Ki on ori arui 3= azimarui asm

Wbk: geeft het in dezen zin op als dialektisch.
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1460. êi

(X CL Q O.
on on = "Tiafl-

GJ
Bv. ook in het door Wbk. niet opgegeven figo^ — met elkander klinken.

1461. onuKüi, (ininurf] — (öi,»rih, <è\Uw.

Naast ^&j. Volgens mijn berichtgevers is er echter dit verschil tusschen,

dat men ^^ zegt, wanneer de zitplaats dicht bij den grond is. Volgens

enkelen mijner berichtgevers zou men te Sk. zeggen o £>(£», volgens anderen

O r\f O. O

1462. m»

o q a Q
(in(a?(uin, (in (iri ? tuin = nnan niidn ?a/n

.

uzi (in ? urn (ki n = min min? mm (Kin.

1463. awiwn = «n tuui oti .

V00RB : n ihti % (t» iki ~/n uk xn w> (uj t> \ lunn.jiaoirutciKnxninjtn niHTttiviMiEaimiciinruiw

Wdl: geeft op «i<Mr«jim?.

1464. (tntKiaji^Ji =(i5inuui.

VOORB .' (uii (ncrn 2oiM iki tw^ am ikt) i^an im iuim mji^

Taq ook j£(KT) tlMltJI'

Q O
1465. O (KÏ1 (Wl (KTIl

[|

= (IZlffltWl?.

Wdl: Pm.

1466. «m anaxi 2 fincuinariJi ij = (in m «n 2 (Kin f] , w/. i'dsv. „een oververmoeid gevoel in de

beenen hebben".

VOORB: itjiitmtnji ~mriKrn i*t~> i>j>iniMaj)t>JirnM tniuntrv)ji\

Wdl: geeft het ten onrechte op — ^a^^üi!nM|.

1467. on (in (EJi UJ) ? = ann (in oji nnn (inu .

VOORB : »J (tm npj otjï Ti tm -jn iwniun itrwf/EJit&i KtammtU) kpniE/ii-ui^w

Ook van iemand, die oververmoeid is.

Wdl: geeft het op = »£)p , waarmede waarschijnlijk hetzelfde bedoeld

wordt.

nn on? zie on?.
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HOOFDSTUK I

LIGGING, GROOTTE, GRENZEN EN KUSTEN.

Het eiland Timor heeft een langwerpige, aan de beide uiteinden min of

meer toegespitste gedaante. Zijne lengte-as loopt ongeveer van Zuidwest naar

Noordoost.

De Zuidwestelijke helft van het eiland behoort behoudens enkele enclaves

aan Nederland, de Noordoostelijke aan Portugal.

De grens tusschen die beide deelen loopt dus over de breedte van het

eiland en ongeveer over het midden ervan.

De onderafdeeling Beloe nu ligt in dat deel van het Nederlandsch gebied,

dat aan de Portugeesche helft van het eiland grenst, en strekt zich over de

gansche breedte van het eiland uit.

De Noordoostelijkste punt van de onderafdeeling, d. i. het punt, waar de

Nederlandsch- Portugeesche grens de Noordkust ontmoet, ligt op 8» 57 1
/2

' Z. 1*.

en J24° 57 1
/2

' O. L. van Greenwich; de Zuidoostelijkste punt, d. i. het punt,

waar diezelfde grens de zuidkust ontmoet, ligt op 9° 27' 51" Z. B. en 125° ü' 4"0

L. van Greenwich.

Op de bestaande kaarten van Timor loopt op dat gedeelte van het eiland

de Zuidkust ettelijke kilometers zuidelijker, is dus het eiland vele kilometers te

breed geteekend. Bij de meting der Nederlandsch -Portugeesche grens kwam
die fout aan het licht.

De kortste afstand tusschen Noord- en Zuidkust bedraagt in rechte lijn geme-

ten 55 KM., nl. van af de monding der Vfotabikoe, een riviertje op de grens met het

Portngeesch gebied stroomende, tot aan de kust van Soeai (Portugeesch Timor).

De gemiddelde afstand der kusten, m. a. w. de gemiddelde lengte van Beloe

zal ongeveer 65 K.M. bedragen. De gemiddelde breedte zal zoowat even groot

zijn, zoodat de oppervlakte ongeveer 4225 vierkante kilometers of + 77 O
Geographische mijlen beloopt en de onderafdeeling dus ruim zoo groot is als de

provinciën Noord-Holland en Utrecht bij elkaar.

De oostgrens van Beloe, dus die met Portugeesch Timor, werd bij het op

den 20 April 1859 te Lissabon gesloten tractaat vastgesteld (zie Indisch Staats-

blad 1860 No. 101).

Verh. Bat. Gen. deel LIV, 3e stuk. i



Daarbij werd bepaald, dat die grens zou samenvallen met de grenzen tus-

schen de volgende grensrijkjes : t. w.

Nederlandsche grensrijkjes.

Djeniloe,

Silawang,

Fialaran,

Lamaksanoeloe,

Lamaknen,

Naitiinoe,

Mandeo,

Dirma,

Lakekoen,

Portugeesche grensrijkjes.

Korva,

Balibo,

Lamakhitoe,

Tahakaij,

Fatoemea,

Lokeoe,

Dakoio,

Tamiroe Ailala,

Soeai,

dat bet in Portugeescb Timor geënclaveerd gelegen en door de rijkjes Lamakhitoe,

Vohotérin, Follafaik en Soeai begrensde staatje Maoekatar aan Nederland en het

in Nederlandscb Timor geënclaveerd gelegen rijkje Oikoessi aan Portugal zou

toebebooren.

Deze grensregeling liet aan juistheid en duidelijkheid heel wat te wen-

schen over.

In de eerste plaats toch waren de gegevens, waarop zij was gebaseerd,

lang niet alle op voldoende zekerheid waarborgende wijze verkregen, terwijl in

de tweede plaats de grenzen tusschen inlandsche staatjes dikwijls punten van

geschil tusschen die staatjes uitmaken en bovendien ten gevolge der talrijke oor-

logjes, die in die streken gevoerd worden, alles behalve onveranderlijke lijnen zijn.

Daarom werd bij eene op den 10en Juni 1893 te Lissabon gesloten over-

eenkomst bepaald, dat er eene Nederlandsch-Portugeesche commissie benoemd

zou worden om eene betere grensregeling te ontwerpen, waarbij zoo mogelijk de

bestaande enclaves zouden moeten komen te vervallen (zie Indisch Staatsblad 1894

Nos. 81 en 185).

Die commissie, die uit zes leden bestond, waartoe ook schrijver dezes be-

hoorde, was in de jaren 1898 en 1899 tot het beoogde doel werkzaam.

Tot heden toe leidden hare voorstellen echter nog niet tot eene beslissing.

De grens met Portugeescb Timor is een zeer kromme lijn.

De grensstaatjes zijn van Noord naar Zuid gaande en wanneer men Maoe-

katar als enclave beschouwt:

Silawang,

Fialaran,

Lamak-Sanoeloe,

Makir,

Lamak-nen,

Fialaran,

Naitimoe,

Korva,

Balibo,

Lamak-hitoe,

Follafaik,

Tahakaij,

Fatoe-Méa,

Lokéoe,



Mandéo. Fatoe-Méa.

Lakékoen. Dakoio.

Tamiroe-Ailala.

Vohorèn.

Maoekatar wordt begrensd : in 't oosten door Lamakhitoe met Lolotoin, in

't zuiden door Kamannasra en Soeai, in 't westen door Kasabaoek, Lalawa en

Follafaik, in 't noorden door Follafaik en Lamakhitoe en, wanneer men bet niet

als enclave beschouwt, door een smalle strook van Lamaknen, tusschen Follafaik

en Lamakhitoe in gelegen.

Of Maoekatar een volkomen enclave is, dan wel met een bergrug aan

Lamaknen verbonden zit, is namelijk een onopgeloste vraag.

De grenzen zijn niet overal, doch voor een groot deel natuurlijke.

De Westgrens van Belor wordt gevormd door de grenzen der navolgende

rijkjes :

Insana,

Nenometan,

Waiwikoe,

Oikoessi (Port. enclave),

Amakono (onderafd. Babaoe),

Noilmoeti (Port. enclave),

Amanoebang (onderafd Babaoe),

Amanatoeng ( idem ).

Deze grens loopt in vrijwel rechte lijn van de Noord- naar de Zuidkust,

is dus veel korter dan de oostelijke grenslijn.

Ten zuiden wordt Beloe door den Indischen Oceaan bespoeld. Deze wordt

door de inlanders tasi-maneh (van tasi=:zee, maneh —manlijk) genoemd, omdat

hij, wanneer in den Oostmoesson de Zuidoostenwinden waaien, door zijne onstuimig-

heid en woestheid het toonbeeld is van manlijke kracht.

Terwijl de tasi-maneh in dien tijd als regel, zij 't ook als regel met

uitzonderingen, woelig is, is hij in den West-moessou gedurende den meesten

tijd kalm, hetgeen niet wegneemt, dat er ook dan soms hevige, doch

gewoonlijk weinig langdurige Zuidoostenwinden loodrecht op de kust kunnen

waaien.

Het land langs de Zuidkust is over 't algemeen laag. Op verschillende

plaatsen hebben zich daar lagunen gevormd. De drie grootste zijn : die van

Maoebesi, op de grens van Waihalé en Lakékoen, die van Loöfoon of Abirenno

in 'toosten van Waiwikoe en die van Tabèrèk meer westelijk, doch ook in laatstge-

noemd rij kj e gelegen.

Zoo'n lagune staat met een niet diepe monding, die echter voor sloepen

en niet te groote prauwen althans bij hoog water bevaarbaar is, met de zee in

verbiüding. Naar binnen wordt ze dieper en splitst ze ach aldra in 2 of 3 armen,

die zich verderop weder tallooze malen onderverdeelen en wier vertakkingen op

het laatst uitloopen in smalle, ondiepe, modderige geniën.

De armen en geulen zijn langs hunne oevers begroeid met rizophoren, die



in een modderbodem wortelen, welke bij vloed onder water loopt, doch bij eb

op de meeste plaatsen zichtbaar wordt.

Alleen op zeer enkele plaatsen, waar de rizophorenstrook smal en de

oever niet al te modderig is, kan men aan wal komen.

In de rizophorenbosschen huizen tallooze kalongs (vliegende honden), die

tegen zonsondergang in verschillende richtingen uitvliegen om voedsel te zoeken en

tegen den morgen terugkeeren.

De lagunen strekken zich zoowel landinwaarts als langs de kust, alleen door

een zanderige kuststrook van de zee gescheiden, uit.

Vandaar dat men aan de Zuidkust geland zijnde, lang niet overal het land

kan ingaan, doch slechts op die plaatsen die tusschen twee lagunen in gelegen zijn.

De dorpen zijn achter de lagunen gelegen. Ankergrond is er aan de

Zuidkust wel te vinden, doch daar die kust slechts uiterst flauwe bochten heeft

en dus over hare geheele lengte volkomen aan de Zuid-Oostenwinden is bloot-

gesteld, is zij voor de vaart met zeilschepen gevaarlijk. Deze komen dan ook

niet Oostelijker dan Amauatoeng, zoodat aan de Zuidkust van Beloe de scheep-

vaart ten eenenmale ontbreekt, hetgeen te betreuren is, omdat er heel wat copra

te verschepen zou zijn, waarvoor thans geen afzet te vinden is, aangezien het

vervoer daarvan over land naar Atapoepoe aan de Noordkust te veel onkosten

met zich brengt.

In het Noorden wordt Beloe door de Timorzee bespoeld. Deze wordt door

de bevolkiüg wegens haar meerdere kalmte tasi fettoh (van tasi= zee en fettoh =
vrouwlijk) genoemd.

In den Oostmoesson is zij zeer rustig en kalm, in den Westmoesson kunnen

er wel hooge zeeën staan, doch zoo onstuimig als de tasi maneh in den Oost-

moesson is ze dan toch niet.

De Noordkust vertoont meer uitstekende punten dan de Zuidkust, hoewel

ook hier diepe insnijdingen en scherpe bochten ontbreken.

Van het Oosten naar het Westen treft men er de volgende kapen aan, t. w.

Aidila ten Westen van Atapoepoe in Djeniloe, Oitoenèh en Batoe Poetih in

Harneno, Toeah-Messèh in Beboki en Bastiaan of Fatoe Kolak ten Westen van

de rivier van Mena.

Lagunen ontbreken er, doch men vindt er een tweetal kleine baaitjes, t. w.

die van Atapoepoe en Tolgorita ( = telok goerita = inktvischbaai), van welke

laatstgenoemde het grootste is.

Handelsprauwen kunnen in beide een veilige ligplaats vinden, voor stcom-

schepen zijn ze te klein en is de ingang te moeilijk.

De Noordkust is over het geheel bergachtig. Alleen in Beboki bij de

monding der Mena-rivier en bij Ponoe is het kustland over een eenigszins groote

breedte vlak, elders komt het bergland tot aan zee of is het door eene slechts

onbeduidende strook vlak land daarvan gescheiden.



Vóór de kusten vindt men op de meeste plaatsen, vooral in de Oostelijke

helft, breede koraal banken. Zoo treft men er ook een voor de voornaamste haven-

plaats Atapoepoe aan. Een geul in die bank geeft toegang tot het baaitje van

Atapoepoe, welke toegang door een onzichtbare klip in die geul nog weder

bemoeilijkt wordt.

Over het algemeen zijn er dan ook weinig goede ankerplaatsen aan de

Noordkust te vinden. Vandaar dat handelsvaartuigen slechts in den Oostmoesson,

dus bij kalme zee, die kust aandoen.

A tapoepoe wordt het meest door die prauwen bezocht. Ook gaan er enkele

naar Ponoe en Mena om sandelhout van daar naar Atapoepoe te brengen, ten einde

het vervoer over land te voorkomen.

Atapoepoe wordt bovendien eens in de vier weken door een stoomschip der

Koninklijke Paketvaart- maatschappij bezocht.

HOOFDSTUK II

VERTICALE VORM.

Van een eenigszins regelmatig bergstelsel is in Midden-Timor geen sprake;

bergketens van eenige beteekenis komen er niet voor.

In 't algemeen kan men echter zeggen, dat Beloe in het Westen, Noorden

en Oosten het hoogst is, en dat de daar gelegen bergen een heuvel- en vlakland

omsluiten, dat naar het Zuiden iu een laagvlakte overgaat.

Die oostelijke verheffing begint in Silawang ongeveer met den Birènès,

die een hoogte van 476 Meter heeft, loopt vrijwel zuidelijk, vormt bij de rivier

Talaoe de bergkloof Fatoe Lamien Toti genaamd en gaat dan over in den Lekaan.

een bergtop ter hoogte van 1T)80 Meter, die voor de hoogste verheffing van Ne-

derlandsch Timor doorgaat, hoewel hieromtrent geene zekerheid bestaat, daar

van nog lang niet alle toppen de hoogte bekend is. Wel is het gebleken, dat

in Porlugeesch Timor verscheidene bergen voorkomen, die het in hoogte aanmer-

kelijk van den Lekaan winnen. Zoo heeft men niet ver van de grens in Lamak-

hitoe toppen, die meer dan 1900 Meter hoog zijn, en bereikt de Taroman in

Tollafaik een hoogte van 1747 Meter.

Verder gaande in Zuidwestelijke richting, ontmoet men, reeds zeer dicht

bij den Lekaan, een rotsgevaarte van vrijwel vierkanten vorm, door sommige rei-

zigers met den naam hondehok bestempeld, dat ten rechte Fatoe Maoedemoe heet
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en in het Portngeesche landschap Fahakay is gelegen. liet bereikt een hoogte

van 1050 Meter.

In dezelfde richting voortgaande, treft men op de grens van Fialaran met

het Portngeesche gebied een bergrugje aan, waarvan de Saraloro een der hoogste

punten is, terwijl men verder Zuidelijk, in de oostelijke helft van Naitimoe, den

berg Nenait en verderop, op de grens van Mandeo en Teoen, den Fatoe Mandeo

of Fatoe Téoen vindt, die een hoogte van 975 Meter bereikt.

Verder naar het Zuiden zet het gebergte zich langs de grens met Portugeescb

Timor tot nabij de zee voort.

Het Noordelijke bergland begint bij den Birènès voornoemd en loopt dan

in W. Z. W. richting tot in Beboki. Sterk domineerende toppen, zo;>als de

Lekaan, komen er niet voor. Noemenswaard zijn de Fatoe Kadoea ten zuiden

van Atapoepoe in Djenil >e en de Toekneno in Lidak. Eerstgenoemde, de Fatoe

Kadoea namelijk, is een kloof met loodrechte wanden, loopende door een steilen

bergrug. De beide wanden van de kloof vormen den Fatoe Kadoewa (
— de

tweelingsberg)

Door de kloof loopt de handelsweg van Atapoepoe naar Midden- en Zuid-

Beloe, die daar een hoogte van 277 Meter bereikt.

In het Westelijk bergland zijn de voornaamste verheffingen de Tamkesi,

de Soefa, de Nipoemnasih en de Manoefoei in Beboki, de Oinitoe, de Ntunóh

en de Maoebesi in Insana, en de Sarbètèh in Nenometan.

Op de grens van laatstgenoemd landschap met het Noorden van Amanoe-

bang treft men nog een berg aan, die Fatoe koppa of Fatoe Ro genoemd wordt,

welke namen kist en prauvv beteekenen. De berg dankt die namen aan zijn

vorm, die wel iets van een kist en ook wel van een omgekeerde prauw heeft.

Zijne horizontale doorsnede is langovaal, zijne wanden zijn loodrecht en

glad, van boven is hij eenigszins bol en begroeid.

Het westelijke bergland loopt zuidwaarts langs de grens van Beloe tot aan zee.

Het Ooster-, Noorder- en Westerbergland vormen met de Zuidkust een

vierhoek. Buiten dien vierhoek zijn gelegen : Oostelijk Fialaran, Lamaknen La-

maksanoeloe, Makir, Maoekatar en de aan zee gelegen Noord Westhoek van Beloe,

belioorende tot Harmens, Beboki en Insana.

Het oostelijk deel van Fialaran bestaat grootendeels uit bergland.

Naar het Noorden daalt dit vrij steil naar de Falaoerivier, naar het zuiden

zeer steil naar de rivier Siata af.

Lamaknen, Makir en Lamaksanoeloe zijn sterk geaccidenteerde landen, die

op de meeste plaatsen naar de Portngeesche grens zeer steil afloopen. Hooge,

sterk domineerende bergtoppen vindt men er niet.

Aan de zuidgrens van Lamaknen, daar waar dit landschap en Lamakhitoe

en Maoekatar en Fahakay aan elkaar grenzen of elkaar naderen, ligt een berg-

rug Boeloe-boeloe genaamd, die 1039 Meter hoog is.



Van daaruit gaat ook een rug Kraoekotoen genaamd naar het zuiden,

Maoekatar binnen. Dit landschap is in de Noordelijke helft zwaar geaccidenteerd,

doch loopt naar 't Zuiden in een laagvlakte uit.

De toppen Fa toe Béliet of Holëpilët en Lakierien zijn er respectievelijk

855 en 825 Meter hoog.

Vulcanen zijn in Beloe onbekend Het geheele land, althans dat gedeelte,

hetwelk op minder dan 1000 Meter hoogte ligt, is van neptunische formatie.

Wel komen er echter in het Noorden van Naitimoe een slijk-vulcaan en

eenige modder-wellen voor Eerstgenoemde bestaat uit een ongeveer twintig Meter

hooge, zuiver kegelvormige, kale hoogte, uit welker top in den drogen tijd wei-

nig, doch in den regentijd vrij wat modder opborrelt, die een zilten smaak moet hebben.

In den regentijd moet de werking soms zoo krachtig zijn, dat er dan een

enkele keer een geluid als van een kanonschot uit te voorschijn komt.

Terloops zij hier opgemerkt, dat dergelijke slijkvulcanen in West-Timor,

in de onderafdeeling Amfoeang in het landschap Fakaip veelvuldig voorkomen

langs den weg van Baraté naar Kelali en op de vlakte van Danëmoi.

Het Ooster-, Noorder- en Westerbergland omsluiten een lager, minder

geaccidenteerd terrein, dat deels uit heuvelland, deels uit vlakten bestaat. De

noordelijkste dier vlakten is grootendeels in Lidak gelegen en wordt doorsneden

door de rivieren Oedoek aman en Loradiek. Het deel langs de eerstgenoemde

rivier heet dan ook Oedoek-aman-lèoen (léoen=vlakte), het deel langs de Loradiek

Haik-riet.

Zuidelijk daarvan strekt zich in het midden van Beloe, daar waar Naiti-

moe, Mandeo en Beboki aan elkaar grenzen, een vlakte uit, die in 't oosten Be-aik-

léoen, in 't westen Léoen-aroegi heet

Langs de zuidkust treft men de mooie, uitgestrekte, met vele klapperboo-

men begroeide laagvlakte van Waiwikoe-Waihale aan. Ze begint in het westen

ongeveer op de grens van Waiwikoe met Amanatoeng en strekt zich uit over

eerstgenoemd landschap, over Waihalé en over een deel van Lakékoen tot aan

de Mota-Baboeloe.

Tusschen deze rivier en de Mota-Masin op de grens met Portugeesch

Timor, is het terrein weder bergachtig. Verder oostelijk op begint in Portugeesch

Timor het kustland echter weder laag te worden en treit men de vlakte van

Soeai-Kamanassa aan.

Buiten het door bergland gevormde vierkant, zijn ook eenige vlakten van

noemenswaardige uitgestrektheid gelegen.

Zoo treft men in den reeds genoemden aan zee gelegen Noordwesthock

van Beloe een langwerpige vlakte aan, die op de meeste plaatsen door heuvel-

of bergland, o. a. door het kustgebergte Oi Poeha of Poeloe Mena van de zee

gescheiden is, doch bij Ponoe en Mena tot aan de kust reikt. De vlakte heeft

tal van namen voor de verschillende onderdeden. Het westelijke deel draagt
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o. a. de namen Masin-Akaoet en Mena, het oostelijke Oitepas en Ainiba. Het

strekt zich uit in de landschappen Beboki en Harneno en is voor een groot deel

met gebangpalmen begroeid.

Verder vindt men in deu uitersten Noordoosthoek van Fialaran, tusschen

de Talaoe-rivier, hare zijtak de Malibaka en diens zijtak de Ruesa eene mooie,

waterrijke vlakte, die verschillende namen draagt, doch gewoonlijk de vlakte

van Maoeboessa genoemd wordt. Zij is eigenlijk het begin van de vlakte die

zich op Portugeeseh gebied, aan de overzijde van de Malibaka, langs de Talaoe of

liever de Loës, over eene groote lengte uitstrekt onder den naam van Toeris-

kain.

De bergen en heuvels zijn, waar ze niet met alang-alang en kajoepoetih-

boomen bedekt zijn, gewoonlijk kaal, d. w. z. alleen met alang-alang of gras

begroeid, dan wel met kreupelbosch en meerendeels niet zeer hooggaand geboomte

bedekt.

Oerwouden zooals die op Sumatra worden aangetroffen, zijn er onbekend;

bosschen van mindere uitgestrektheid, waarin hooggaand hout voorkomt, zijn er

echter wel, zij 't ook niet in grooten getale te vinden.

In de buurt van bronnen treft men dikwijls groepjes zwaar geboomte

aan.

Ten slotte volgen hier nog eenige hoogtecijfers, die elders geen plaats

vonden of zullen vinden.

Wéhor in Djeniloe, aan den grooten handelsweg van Atapoepoe

naar het zuiden 320 M.

Foelan-monoe, eenkampongvanChineezen in Oemaklaran(Fialaran) 413 M.

De Talaoe- rivier, waar de weg van Atapoepoe naar Foelan

monoe haar kruist 284 M
Diezelfde rivier, waar de grens van Silawang en Portugeeseh

Timor haar ontmoet 264 M.

Diezelfde rivier bij de Fatoe Lamientoti 246 M.

Diezelfde rivier, waar ze de Malibaka in zich opneemt . . . 117 M.

De kleine vlakte Laloe genaamd in Lassiolat ....;.. 723 M.

De Fatoe-Tara, de waterscheiding tusschen Lahoeroes en "Weloeli 992 M.

De kampong Wéloeli in Takakay 701 M.

Zoba, de woonplaats van den hoofdradja van Maoekatar . . . 569 M.

De hoogtecijfers zijn afkomstig van metingen door de Hollandsen Por-

tugeesche grenscommissie in 1898 verricht en van opnemingen geschied onder

leiding van den Hoofdingenieur Dr. R. D. M. Verbeek.

Er is een tijd geweest, tusschen 1850 en 1875, dat men groote verwachtingen

van Midden Timor had, doordat men het rijk aan mineralen waande.

Onderzoekingen van een Duitsch mineraloog Dr. Sommer hadden tot die

verwachtingen aanleiding gegeven.
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Latere nasporingen hebben echter aangetoond dat, hoewel er op verschil-

lende plaatsen koper- en ijzerverbindingen voorkomen, hare hoeveelheid en haar

gehalte van dien aard zijn, dat onder de gegeven omstandigheden van geene

voordeelige exploitatie sprake kan zijn

In tegenstelling met West-Timor, waar op verschillende plaatsen, zooals

in de rivier Noil-noni (van noil = rivier en noni = goud) in Takaip en de gelijk-

namige rivier in Amakono goud wordt aangetroffen, is het voorkomen van dat

metaal in Beloe onbekend

HOOFDSTUK III

RIVIEREN EN WEGEN.

De rivieren zijn alle zonder onderscheid onbevaarbaar.

Ze hebben over het algemeen breede, ondiepe, met rolsteenen bezaaide

beddingen, terwijl de oevers veelal met casuarinen zijn begroeid.

In den Ooslmoesson zijn sommige rivieren geheel droog, terwijl andere

slechts zoo weinig water bevatten, dat dit niet eens de zee bereiken kan, doch

h etzij in de beddingen opdroogt, hetzij bij de verzande riviermondingen een soort

van bassin vormt en daar verdampt.

Het water dat de rivieren in dien tijd bevatten, ontvangen ze van bronnen,

die in Beloe vrij talrijk voorkomen en waaronder er zijn die overvloedig en

prachtig water geven.

In den Westmoesson is de waterafvoer natuurlijk doorloopend veel grooter

dan in den drogen tijd.

Bij flinke regens, die zich over een groot deel van het stroomgebied uit-

strekken, ontstaan in korten tijd bandjirs, die ten gevolge van het groote verval

der rivieren, wanneer het weder opklaart, even gauw weder verdwijnen als ze

ontstaan zijn, doch tijdens welker duur de gemeenschap tusschen de beide oevers

ten eenenmale onmogelijk is.

De grootste rivier van Noord-Beloe, tevens de grootste stroom van het

eiland Timor, is de Mota Talaoe of Mota Bot (van mota = rivier, bot = groot).

Zij ontstaat uit de samenvloeiing van de Larodiek, die in haar bovenloop

Haliboi wordt genoemd en van de Oedoek Aman, die bij haar oorsprong Mota

Boeik heet.

De Haliboi ontspringt op het grenspunt tusschen de Portugeesche land-

schappen Fatoemea en Dakoio en het Nederlandsche landschap Naitimoe, op een

hoogte van 944 meter.
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Zij vormt eerst de grens tusschen het eerste en het laatstgenoemde rijkje

en later als Loradiek tusschen Fialaran aan de eene en Naitimoe en Lidak aan

de andere zijde.

Hare richting is van Zuid naar Foord. De Mota Boeik ontspringt op de

grens van Lidak met Beboki, loopt eerst een eind langs die grens en dan als

Oedoek Aman door Lidak Zij loopt in Westelijke richting.

De Loradiek en de Oedoek Aman ontmoeten elkaar bij een plaats die

Lafaëk Férak heet. Vroeger lag daar een kampong, die echter volgens het daar-

omtrent in omloop zijnde verhaal, door het water der rivier werd verzwolgen, toen

een reuzenkrokodil (lafaëk) door benedenstrooms dwars in de rivier te gaan liggen,

den afvoer van het water tegenhield.

Na die samenvloeiing draagt de rivier den naam Talaoe of Mota-böt.

Ze stroomt, althans voor zoover ze over Nederlandsch gebied loopt, in

vrijwel Oostelijke richting, evenwijdig aan de Noordkust, op ongeveer 12 kilo-

meter daarvan verwijderd en vormt de grens tusschen Fialaran in het Zuiden en

Lidak, Djeniloe, Silawang, Kowa (Portugeesch) en Balibo (Portugeesch) in het

Noorden.

Gedurende haren loop langs die rijkjes ontvangt zij de volgende rechter

zijtakken, t. w. de, Wétihar, de Baoekaman, de Mota Maroek en de Malibaka.

De Wétihar heeft hare bronnen in Dafala en Manoek-lètèn, dus in West

Fialaran; ze heeft slechts een korten loop

De Baoekaman is langer en ontstaat uit de samenvloeiing van de Zukair

(d. i. tamarinde- rivier) en de Boei Manoek, die beide uit Portugeesch Timor komen.

In Fialaran krijgt de Baoekaman nog een linkerzijtak, de Wé-merak, ook

van het Portugeesch gebied afkomstig.

De bronnen der Zukair (die aan den bovenloop mota-aloen heet) liggen

te Datoe Miet, het grenspunt tusschen de Portugeesche landschappen Tahakay,

Fatoemea en Follafaik op een hoogte van 1162 Meter, die van de Boeimanoek

op de Fatoe Maoedemoe.

Onmiddelijk nadat de Talaoe de Baoek-aman heeft opgenomen, breekt zij

door een bergrug heen, waarin ze een smalle kloof met loodrechte wanden ge-

vormd heeft, die den naam van Fatoe Lamien-toti draagt, van Fatoe = berg, rots,

lamien = rijstvogel en toti r= toït = uithollen.

Volgens de legende bestond vroeger die kloof niet en vormden de Talaoe

en de Baoekaman toen bovenstrooms ervan een meer. Toen boden de rijs(vogels

aan om de kloof te graven, opdat het meer ledig zou loopen en men op het

daardoor droogvallende land rijst zou kunnen planten. Ze stelden echter

de voorwaarde dat het hun vergund zou worden en zou blijven een deel van het

rijstproduct voor zich te nemen. Dit werd toegestaan, de kloof' werd gegraven

en tot op den huidigen dag komen de rijstvogels jaarlijks hun deel van den rijst-

oogst opeten.
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Eigenaardig- is het, dat ook op geologische gronden mag aangenomen worden,

dat daar vroeger een meer bestaan heeft.

Ten Westen van de kloof krijgt de Talaoe den rechterzij tak, de Mota

Moroek, die hare bronnen op den Lekaan heeft en aan wier linkeroever Baoeho,

de woonplaats van den hoofdvorst v&n Fialaran is gelegen. Een eind verder, op

het grenspunt tusschen Fialaran, Balibo en Lamak-hitoe, neemt de Talaoe den

rechterzijtak Malibaka genaamd op. Dit is een breede stroom, die ontstaat uit de

vereeniging van de Mota Molis en de Maoetiloe. Eerstgenoemde komt onder

den naam Haliwèn uit het Portugeesche landschap Tahakay en stroomt door

Lamaknen, welk landschap ze in twee vrijwel gelijke deelen verdeelt.

De Maoetiloe krijgt haar water gedeeltelijk uit Lamak-hitoe (Portugeesch-

Timor), gedeeltelijk van haren zijtak Pépies, die op den bergrug Boeloe-boeloe

op een hoogte van 1039 meter, op de grens der landschappen Lamaknen, Maoe-

katar en Lamak-hitoe (Portugeesch gebied) ontspringt en langs de grens van

laatstgenoemd rijkje met Zuid-Lamaknen loopt.

De Malibaka vormt verder de grens tusschen Noord-Lamaknen, Makir.

Lamak-sanoeloe en Fialaran aan de eene en Lamak-hitoe aan de andere zijde.

Niet ver van hare samenvloeiing met de Talaoe, krijgt de Malibaka nog

een linker zijtak, de Roesa of Siata, die uit de samenvloeiing van de Siata, de

Malisosèh en de Wé Mérah ontstaat, van welke de beide laatsten in Tahaky, de

eerstgenoemde in Fialaran ontspringt.

De Siata krijgt niet ver van haar bronnen een rechterzijtakje, de Mota

Foet, dat over z'n geheele lengte langs de grens loopt tusschen Fialaran en Tahakay.

Nadat de Foet in de Siata gevallen is, vormt deze laatste de grens van Fialaran

met Tahakay, Lamaknen en Lamaksanoeloe.

Na de vereeniging van Talaoe en Malibaka krijgt de rivier den naam

van Loës en stroomt dan verder door Portugeesch gebied, waar ze nog eenige

belangrijke zijtakken opneemt, 0111 daarna aan de Noordkust in zee te vallen.

In Noordelijk Beloe noemen we verder nog de Mota Bikoe, een klein

riviertje, dat met zijn zijtak de Wé Bëdain en den zijtak daarvan, de Mota Asoe-

daat, een deel van de grens van Silawang met Portugeesch Timor (Kowa) vormt,

zoomede de bij Ponoeh in zee vallende rivier Okèn genaamd, wier bronnen te

Manoek méan en Koemoh gelegen zijn en die door het landschap Beboki stroomt,

— en eindelijk de Noil Makassar (noil = Timoreesch voor rivier) in haar benedenloop

ook wel naar de vlakte die ze daar doorloopt rivier van Ména, of naar de nieuwe

bedding die ze zich daar gegraven heelt noil féoe of mota foöen, d. i. nieuwe

rivier genoemd, die haar water van den berg Tamkesi en uit Insana krijgt.

De voornaamste aan de Zuidkust uitmondende rivier is de Noil Benain ot Bëna-

nai. Zij ontstaat uit de vereeniging van de Noil Moetien (van noil= Timoreesch rivier

en moetien = wit) en de Mota Bain, waarvan de eerste bijna geheel door rai-dawan

d. i. Timoreeschen, — de laatste geheel door rai-tétoen, d. i.béloeneeschen grond loopt.
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De Mota-bain krijgt haar meeste water van den berg Nënait in Naitimoe

en later van een bron in Téoen, vormt een deel van de grens tusschen Naitimoe

en Mandeo en stroomt verder door Dirma naar Fatoe Aroeien, het vereenigings-

pnnt met de Noilmoetien.

De Noilmoetien komt uit het landschap Amakono ot Oesikono (onderafdeeling

Babaoe), waar ze haar water van de bergen Moetis-Babënai en Miomaffo ontvangt.

Zij stroomt door de Portugeesche enclave Noilmoetien, die aan haar heur naam

ontleent.

De Noil-benain stroomt van af Fatoe Aroeien door de laagvlakte van

Zuid-Beloe naar zee.

De Mota Masin of Mota Taloes is een kleinere rivier, die op de grens

van Dakoio en Tamiroe-Ailala (beide Portugeesch) te Klé Lioet ontspringt op

een hoogte van 683 Meter en de grens vormt tusschen Lakekoen en het Portu-

geesche gebied.

Niet ver ten Westen daarvan loopt de eenigszins langere Mota Beboeloe

of Mota Diek, die eveneens aan de zuidkust uitmondt.

Zij ontspringt op het grenspunt tusschen Naitimoe en de Portugeesche

rijkjes Fatoe Mea en Dakoio, op een waterscheiding die 944 Meter hoog is,

vormt de grens tusschen Naitimoe en Mandeo aan o»ze en Dakoio en Tamiroe

Ailala aan Portugeesche zijde en stroomt verder door Lakekoen. De Westgrens

van Maoekatar met Portugeesch Timor wordt gevormd door de Tafara, een vrij

lange rivier, die op het grenspunt der Portugeesche landschappen Follafaik.

Fatoemea en Tahakay op een hoogte van 1162 Meter ontspringt op een plaats

die Datoe Miet genoemd wordt.

De Oostgrens van hetzelfde landschap met Portugeesch Timor wordt gevormd

door de rivier Vowra, die in Lamakhitoe ontspringt.

Midden door Maoekatar, tusschen de Tafara en de Vowra in, stroomt de Rai-

ketta, die haar water deels uit Lamakhitoe, deels van den reeds meer genoemden

bergrug Boeloe-boeloe ontvangt.

De breede beddingen der drie laatstgenoemde rivieren loopen o. a. niet

tot aan zee door. doch verliezen zich op een afstand van eenige kilometers van

de kust in boschterrein.

Over het onderwerp wegen kunnen wij kort zijn »

Eigenlijke wegen bestaan buiten de vallei van Atapoepoe niet; bruggen

zijn onbekende weelde-artikelen. Wat men in Beloe wegen noemt, zijn paadjes ter

breedte van zoowat 1
j2

meter, die door het gebruik ontstaan zijn, waar nooit door

een menschenhand iets aan is gedaan of verbeterd, waar beomwortelen. rotspun-

ten en kuilen elkaar afwisselen

De paden zijn in den drogen moesson echter niettegenstaande dat

alles, behalve op enkele gevaarlijke punten, alle te paard berijdbaa-, In den

regentijd veranderen ze evenwel op vele plaatsen in moddergeulen en
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modderslooten, waar een paard soms tot aan den buik in wegzinkt. Het reizen

is dan zoowel voor 't rijdier als voor den ruiter een lijden.

In de streken, waar onze invloed zich althans nog eenigermate doet gevoe-

len, wordt aan de paden een enkele keer nog wel eens iets gedaan, doch veel

is dat niet.

De hoofden en de bevolking gevoelen niet de minste behoefte aan verbe-

tering; de meeste hoofden hebben bovendien te weinig gezag om hunne onder-

hoorigen tot geregeld werken aan de wegen te noodzaken. Goede wegen te

krijgen, alléén door den gedwongen arbeid der bevolking, zou in verband met het

meestal zware terrein en de geringe bevolkingsdichtheid trouwens zeer zware

diensten vorderen. De voornaamste handelsweg, die waarlangs alle vervoer van

en naar Midden- en Zuid-Beloe plaats heeft, loopt van Atapoepoe door de kloof

der Fatoe Kadoea zuidwaarts. De eerste kilometers ervan zijn zeer sterk geacci-

denteerd en rotsachtig en loopen voor een goed deel langs de randen van diepe

ravijnen. Na ongeveer 7 of 8 kilometers splitst die weg zich bij Wehor in tweeën,

welke beide wegen zich later nog weder herhaaldelijk verdeelen en naar de ver-

schillende landschappen van Midden- en Zuid-Beloe leiden.

Het vervoer van handelsproducten geschiedt uitsluitend met pikolpaarden

;

van koeliediensten moet de bevolking over het algemeen niet veel hebben.

Meren van eenig belang worden in Midden-Timor niet aangetroffen. Vol-

ledigheidshalve noemen we hier het meertje Soesoe bij de kampong Barloeli, een

paar palen ten westen van Atapoepoe in Djeniloe niet ver van de kust gelegen,

dat in droge jaren geheel uitdroogt, en het eveneens niet ver van de kust, doch

westelijker gelegen meer van Ainiba, dat eigenlijk meer moeras dan meer is.

HOOFDSTUK IV*

KLIMAAT.

Oost- en Westmoesson, droge en regentijd zijn scherp van elkaar afgescheiden.

De droge tijd begint in April, soms reeds in 't laatst van Maart, de regen-

moesson treedt in 't laatst van November of de eerste helft van December in.

De overgangen van den eenen moesson in den anderen vormen de kenteringen.

Tijdens den Oostmoesson is de predomineerende windrichting Zuid-Oost,

tijdens den regentijd West en Noord-West, terwijl de kenteringen zich door ver-

anderlijken wind onderscheiden.

In het midden van den drogen tijd staan de Zuid- Oostenwinden gewoonlijk



14

het sterkst door In sommige streken heeft men jaren waarin men er gedurende

drie maanden bijna aanhoudend aan blootgesteld is.

Behalve in het Zuiden van Reloe, kenmerkt de Oostmoesson zich door voort-

durende droogte. De Zuid-Oostenwind, die dan over het groote vasteland van

Australië komt gestreken, voert uit den aard der zaak slechts uiterst weinig

waterdamp aan, en dit weinige slaat voor het grootste gedeelte in de streken

aan de Zuidkust neer, als ware de wind niet in staat, dien last over het berg-

land van Reloe mede te nemen. Vandaar dat in het Noordelijke gedeelte van

Beloe gedurende den drogen tijd de regenbuien uiterst zeldzaam zijn, zoo zelfs

dat de meeste planten verdorren. Het aanzien van het land wordt dan ook in

dien tijd hoe langer zoo droger en dorder en is vooral in de maanden September

tot November alles behalve opwekkend.

G-ras en alang-alang zijn dan verschroeid of verbrand, het struikgewas, de

heesters en vele boomen staan kaal of dor en verdroogd; andere hebben een onfrisch,

bestoven aanzien; de hoofdtinten van het landschap zijn dan grijs en roodbruin.

Alleen de omgevingen van bronnen maken daarop een uitzondering, daar

blijven de planten groen en is de temperatuur koel. In Zuid-Beloe is de

regenval ook in den Oostmoesson betrekkelijk groot, zoo zelfs dat men daar

per jaar tweemaal kan zaaien en oogsten, terwijl men in Noord-Beloe in

sommige jaren nog niet genoeg regen krijgt, om één oogst behoorlijk tot rijpheid

te brengen.

In de hooger gelegen streken van Midden-Beloe is de toestand op vele

plaatsen ook een weinig gunstiger dan in het Noorden, dank zij den zwaren dauw

en nevel, die zich daar 's nachts dikwijls vormen en die dan 's morgens langs de

rivierbeddingen als wolken zichtbaar zijn.

Wanneer de Westmoesson eenmaal is ingevallen, wordt in een minimum

van tijd alles groen en frisch. Regeuwaarnemingen werden tot nu toe in Beloe

niet gedaan Op de meeste plaatsen zal de regenval echter wel niet veel van

dien te Timor Koepang verschillen, waar 's jaars gemiddeld 1563 m.M valt.

Alleen komt het mij voor, dat die hoeveelheid aan de Noordkust o a. te

Atapoepoe lang niet wordt bereikt.

De wind kan ook in den regentijd nu en dan zeer hevig zijn, doch lang-

durige periodes van aanhoudenden wind komen dan niet voor. Gedurende de

kentering die aan den Westmoesson voorafgaat, is de hemel wel dikwijls bewolkt,

doch gebeurt het slechts een zeer enkele keer dat die wolken zich in een regen-

bui ontlasten; gewoonlijk drijven zij voorbij, zonder aan het vurig verlangen der

Beloe neezen naar een verfrisschende bui gevolg te geven.

De temperatuur is het hoogst in November en December, het koelst, vooral

gedurende de nachten, in Juni, Juli en Augustus

In de eerstgenoemde maanden stijgt aan de Noordkust m. n. te Atapoepoe

de thermometer overdag in de schaduw gewoonlijk tot om en bij de 96°,
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In het gebergte is het gedurende het geheele jaar aanmerkelijk koeler dan

aan de Noordkust.

Ik nam. b. v. te Lahoeroes (569 meter) in de maand Juli meermalen de

volgende temperaturen waar, t. w. : om 6 uur v. m (31° a 62°, 's middags om
12 uur 78° — 80o, om 5 uur n. m. + 65», en in de maand October: om 6 uur

v. m. 65°, 's middags om 12 uur 83°, om 6 uur n. m. 73<>, om 10 uur n. m, G9o

(alles volgens Fahrenheit).

In de binnenlanden is het over 't algemeen vrij gezond; dit kan van de

streken aan de Noordkust, vooral ook van Atapoepoe, niet getuigd worden. Hier

toch behooren koortsen, waaronder dikwijls kwaadaardige, lang niet tot de

zeldzaamheden.

Atapoepoe is dan ook beslist ongezonder dan Koepang. Opgaven die het

tegendeel moeten bewijzen, zijn aan de sterfgevallen onder de vroegere bezettingen

dier beide plaatsen ontleend en geven geen juiste voorstelling van den toestand

omdat ernstige zieken van Atapoepoe naar Koepang werden getransporteerd en

daar dikwijls stierven, waardoor de ongezondheid van eerstgenoemde plaats voor

een deel op rekening van de laatstgenoemde kwam te staan.

HOOFDSTUK V.

INDEELING VAN DE ONDERAFDEELING BELOE
VOLGENS TAAL EN HADAT; NAAM.

Zooals wij reeds gezien hebben, heeft het eiland Timor een laogwerpigen,

aan de beide uiteinden min of meer toegespitsten vorm en loopt zijn lengteas in

de richting Z. W. — N. O.

In het Beloeneesch of Midden-Timoreesch noemt men het geheele eiland

rai-Timoer van rai:=land, Timoer =r oostelijk en zijne bewoners emma Timoer

(emma= mensch). Hoe men er toe gekomen is het dien naam te geven, zullen

wij in het volgende hoofdstuk ophelderen.

De Noord-Oostelijke helft van het eiland behoort den Portugeezen (malai-

moetien, van malai= vreemdelingen en moetien := wit, vermoedelijk zoo genoemd

omdat zij er een lichtgekleurde vlag, een bandela moetien op na houden), de

Zuid-Westelijke aan de Nederlanders (malai metan, van malai= vreemdeling,

metan= zwart, zoo genoemd omdat de Hollandsche vlag, de bandela metan, don-

kerder gekleurd is).

Beide helften zijn tamelijk wel gelijk van grootte. De Nederlandsche helft
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vormt met het kleinere eiland Semaoe en enkele andere onbeduidende eilandjes

de afdeeling Timor.

Deze is verdeeld in vier onderafdeelingen, met name Koepang, Babaoe,

Arnfoeang en Beloe of Midden-Timor.

Koepang is verreweg de kleinste der vier en gelegen in den uitersten Zuid-

westhoek van het eiland. Behalve door Rottineesehe en Savoeneesche kolonisten,

wordt ze bewoond door KoepaDgers of Semaoe-ers en Timoreezen.

Eerstgenoemden bewonen het eiland Semaoe en het Westelijk deel der

onderafdeeling Koepang Ze spreken een taal, die ze hèlon noemen. In Midden-

Timor weet men van dezen stam en die taal echter nauwlijks het bestaan.

De Timoreezen zijn daar beter bekend Deze toch bewonen, behalve het

Oostelijke deel der onderafdeeling Koepang, ook de geheele onderafdeelingen Ba-

baoe en Amfoeang en het westelijk gedeelte van de onderafdeeling Beloe of

Midden-Timor, te weten de landschappen Insana, Beboki, Harmeno, Nenomètan

en het westelijk deel van Dirma.

De Beloenees noemt ze emma dawan, het land dat ze bewonen rai-dawan

en hun taal dawan.

In de oostelijk van evengenoemde landschappen gelegen streken van de

onderafdeeling Peloe wonen wat wij noemen Beloeneezen. Deze noemen zich zelf,

wanneer ze zich van andere stammen op Timor willen onderscheiden, emma tétoen,

de landstreken die ze bewonen rai tétoen eu hun taal tétoen.

De rai tétoen omvat in de onderafdeeling Beloe de landschappen Fialaran,

Djeniloe Silawang, Lidak, Naitimoe, Mandéo, Waiwikoe, Waihalé, Lakékoen,

Oost- Dirma, FatoeA roeien, Haitimoe en Westelijk Maoekatar.

Hij zet zich echter in Portugeesch Timor voort over de landschappen Fa-

toeméa, Vohoren, Dakoio, Lokeoe (die met Tahakav saam Koba-lima genoemd

worden). Soeai, Kamanassa, Vohotérin (dat tegenwoordig bij Soeai behoort), Raimea,

Kowa en misschien nog enkele andere.

De taal die tétoen genoemd wordt, wordt behalve in de hier omschreven

rai tétoen, met geringe wijziging ook gesproken in de omstreken van Dilly, de

zetel van den Gouverneur van Portugeesch Timor, dus in een deel van Timor,

dat van de rai tétoen is afgescheiden door landen waar andere talen (marai, ké-

mak enz.) gesproken worden.

Waar in den vervolge van rai tétoen gesproken zal worden, zullen

daarmede bedoeld worden de tétoen sprekende landen van de onderafdeeling

Beloe.

In het uiterste Oosten van deze onderafdeeling wonen emma marai, lieden

die de marai-taal spreken en die de rai-marai bewonen.

De rai-marai omvat in de genoemde onderafdeeling de landschappen La-

maknen, Lamak-Sanoeloe, Makir en Oost -Maoekatar en voorts eenige landstreken

van Portugeesch Timor, o. a. Lamakhitoe en Tahakay.
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In het uiterste Oosten van Fialaran, nl. in Aitoon, wordt ook meer Marai

dan tétoen gesproken.

In hoeverre de dawan-, tétoen- en marai-talen onderling verwant zijn, is mij

onbekend. Ze verschillen echter zooveel van elkaar, dat voor iemand die één

dier talen kent, de andere geheel onverstaanbaar zijn.

Is dus de onderafdeeling Beloe naar aanleiding van de verschillende talen

die er gesproken worden in drie deelen: rai-dawan, rai-tétoen en rai-marai te

verdeelen, de rai-tétoen bestaat weder uit twee verschillende onderdeden, die we

Noord- en Zuid-Tétoen zullen noemen. Deze verschillen voornamelijk door de hadat

hunner bevolking; die der bewoners van Zuid-Tétoen wijkt namelijk, zooals we

nader zullen zien, op zeer iu het oog loopende wijze van die der bevolking van

JNoord-Tétoen af.

Dit laatste omvat de landschappen Fialaran, Djeniloe, Silavvang, Lidak,

Naitimoe en Mandco, Zuid-Tétoen de overige landschappen van de rai-tétoen.

In taal bestaat er slechts een gering dialectisch verschil tusschen beide

deelen.

Hoe zijn we aan den naam Beloe voor de onderafdeeling Midden-Timor en

Beloeneezen voor hare bewoners gekomen ?

Die hebben wij van de Timoreezen, de emma dawan geleerd. Deze noem-

den en noemen nog de bewoners van de rai-tétoen attoni-Béloe (attoni = mensch),

hun gebied paha béloe (paha = land). En daar wij het eerst met de Timoreezen

in aanraking zijn gekomen, hebben wij van deze den naam Béloe overgenomen,

daarmede dus het land bedoelende waar de emma tétoen wonen. En daar de

emma tétoen in de onderafdeeling Midden-Timor de meerderheid vormen, werd

aan die onderafdeeling ook den naam van Béloe gegeven.

Béloe beteekent in het tétoen „vriend." Denkelijk is de uitroep, „hei béloe",

dus „hei vriend", waarmede de emma tétoen vreemden aanroepen, de oorsprong

geweest van den naam attoni Béloe, hun door de emma dawan gegeven. De

uitdiukking emma béloe in plaats van emma tétoen wordt door deze laatsteu, de

emma tétoen namelijk, wel begrepen, maar niet of zelden gebruikt

In de eerste hoofdstukken zal hier en daar behalve over Noord-Tétoeu

ook over de andere deelen van Beloe het een en ander medegedeeld worden.

Wanneer (in hoofdstuk IX) echter met de hadat-beschrijving een aanvang zal

worden gemaakt, zal deze alleen de landen van Noord-Tétoen betreffen.

Ten einde het fundamenteele verschil dier hadat met die van Zuid-Tétoen

in het licht te stellen, zal echter hier en daar omtrent deze laatste in 't kort een

en ander worden aangestipt.

Verh. Bat. Gen. deel L1V, 3e stuk.



HOOFDSTUK VI.

OORSPRONG EN BETEEKENI9 VAN WAIHALÉ.

Van alle Beloescbe rijkjes, is het aan de Zuidkust gelegen Waihalé uit

een politiek oogpunt wel het merkwaardigste, al heeft het ook tegenwoordig in

de verste verte niet meer den invloed, dien het voorheen over een groot deel

van het eiland limor uitoefende.

Ook thans is echter de kennis van Waihalés verleden en van zijn tegen-

woordigen toestand nog noodzakelijk, om zich een juist beeld van de politieke

verhoudingen in Beloe te kunnen vormen.

Wij zullen daarom in 't kort zijne geschiedenis bespreken.

Volgens de overlevering verlieten eenige honderden jaren geleden, nog vóór

de komst der Portugeezen in die gewesten, een viertal stammen, hoetoen rai hat

(d. i. stammenlanden-vier) genaamd, hun land Sina-moetien-Malakkan, d. i. Wit-

China-Malakka geheeten, om zich elders een geschikte woonplaats te kiezen.

Dit Sina-moetien-Malakkan is een dubbelnaam voor het schiereiland Ma-

lakka; in legenden en in verheven taal in 't algemeen zijn zulke dubbelnamen

bij de Beloeneezen gebruikelijk.

Dat de bovenbedoelde vier stammen inderdaad van Malakka afkomstig zijn

geweest, blijkt, zooals wij in de volgende hoofdstukken nader zullen aantoonen,

behalve uit de overlevering, nog duidelijk uit de overeenstemming die bestaat

tusschen de zeden en gewoonten van de tegenwoordige nakomelingen dier vier

stammen en de hedendaagsche bewoners van Malakka.

Hoe men er toe gekomen is aan den naam Malakka dien van Sina-moetien

toe te voegen om een dubbelnaam te verkrijgen, is mij niet met zekerheid

bekend.

Vermoedelijk zal de omstandigheid dat Malakka en China van uit Beloe

min of meer in dezelfde richting gelegen zijn, daartoe hebben medegewerkt en zal

de zucht om van voorname (in casu Chineesche) afkomst te schijnen er ook niet

vreemd aan zijn.

De vier stammen dan verlieten Malakka op met zeiltuig voorziene bam-

boe-vlotten.

Behalve de gewone leden dier stammen, bevonden zich aan boord ook de op

Malakka ouder hen gewoond hebbende boean ( maleisen : Soewangi) of behekste

personen.

De reis was in den beginne verre van voorspoedig; de zwervers hadden met

stormen, hooge zeeën en andere misères te kampen en kwamen slechts weinig
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of niet vooruit. Dit duurde totdat een der opvarenden tot de ontdekking kwam

dat men de „honden der boean" alias nachtuilen had vergeten mede te nemen.

Onmiddellijk werd de steven gewend om de gemaakte fout te herstellen en

toen men de nachtuilen een plaatsje op de masten der vlotten had gegeven, werden

wind en stroom den reizigers gunstig, zoodat zij met groote snelheid vorderden.

Na ettelijke dagen zeilens, toen men nabij het land Ninobé-rai-hènèk, d. i.

Makassar was gekomen, kreeg men wederom ongunstig weder, ten gevolge waar-

van de vlotten uit elkaar sloegen.

Gelukkig wisten de opvarenden allen den wal te bereiken ; een gedeelte

der goederen verdween evenwel in zee, waaronder helaas alle handschriften. Een

gevolg daarvan was dat de kennis van hun letterschrift onder hen verloren ging

en de schrijfkunst hun tot nu toe onbekend is gebleven.

De bamboe van de vlotten afkomstig werd in het land Ninobé-rai-hènèk

geplant en heeft zich daar hoe lauger zoo meer verbreid

De schipbreukelingen werden door de bewoners van dat land op de meest

voorkomende wijze behandeld en met alles zooveel mogelijk voortgeholpen.

Merkwaardig is het, dat de herinnering aan die hulp nog steeds in Beloe voort-

leeft en althans de hoofden, in de zeldzame gevallen dat Makassaren hulp be

hoeven, zich beijveren die te verleenen, niettegenstaande onbaatzuchtige hulp-

vaardigheid tegenover andere vreemdelingen uiterst gering of negatief is

Onze schipbreukelingen zaten intusschen niet stil Onder toezicht van

twee hunner onderhoofden Datoe Makérik en Datoe Bédaiu maakten zij houten

vaartuigen en toen die gereed waren verlieten zij Ninobé-rai-hènèk.

Op hunne verdere reis deden zij achtereenvolgens de plaatsen Poeloe

Koesoe, Poeloe Kaë, Poeloe Api, Poeloe Log en Larentoeka-Baoeboin aan. Op

laatstgenoemde plaats, het tegenwoordige Larentoeka, op het oostelijke uiteinde

van het eiland Flores gelegen, bleef een deel der landverhuizers achter. Van

deze stammen de radja van Lirentoeka en de strandbevolking van dat landschap af.

De meesten zetten echter de reis voort, zeilden om het eiland Ti mor heen

en bereikten zoodoende de hooge, steile kust van het landschap Amanatoeng, aan de

zuidkust van genoemd eiland gelegen. Daar beklommen zij het kustgebergte om te

zien of zij ergens een geschikte plaats konden ontdekken om zich voor goed te vestigen.

Inderdaad ontwaarden zij in Oostelijke richting op niet zeer grooten af-

stand een schoone, groene, aan zee gelegen laag vlakte Onmiddellijk werd besloten

daarheen te trekken en bij nadere kennismaking beviel die streek hen zóó, dat

zij er zich voorgoed vestigden.

Het komt mij waarschijnlijk voor, dat het deze van Malakka afkomstige

lieden zijn geweest, die aan het eiland Timor dien naam hebben gegeven.

Voor hen toch was dat eiland het land in't Oosten : Timoer Bovendien is die

naam voor het geheele eiland in Midden-Timor beter bekend dan in de overige

gedeelten ervan.
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De vier stammen (hoetoen rai-hat) vestigden zich in verschillende gedeelten

der vlakte. Drie ervan stonden ieder onder aanvoering van een opperhoofd,

de vierde stam had geen aanvoerder; de drie opperhoofden waren broeders.

Zij hadden van Malakka verschillende voorwerpen en goederen medegebracht,

waaronder drie jonge boompjes. Ieder hunner plantte op de plaats zijner vesti-

ging het door hem medegebrachte exemplaar.

Zoo plantte de oudste en als zoodanig tevens de voornaamste vrijwel mid-

den in de vlakte een waringin, in het tétoen ai halé (ai = hout, boom) genaamd

en noemde zijn rijk daarnaar Aihalé of Waihalé.

De tweede broeder plantte meer westelijk, doch ook in de vlakte een

boom, in Noord-Beloe ai Mékoe, in Zuid-Beloe ai-bikoe geheeten, waarnaar zijn

landschap den naam Waiwikoe kreeg

Noordelijk daarvan plantte de derde een katimoe of hatimoe en gaf' zijn

rijkje den naam van Hatimoe of Haitimoe.

De vierde stam vestigde zich in de heuvelstreek benoorden Waihalé en

kreeg later een zoon uit het Waihalésche vorstenhuis tot hoofd, die zich te Fatoe

Aroeien vestigde en den titel van Lioerai kreeg.

Bij hun komst vonden de vier stammen het land in den omtrek bewoond

door emma méloes (emma= mensch), met pijl en boog gewapende lieden, die

zich ter verdediging bovendien van steenen bedienden, waarmede zij met groote

juistheid wisten te werpen.

Onze kolonisten waren beter bewapend; zij hadden o. a. lansen van Malakka

medegebracht.

Daar de emma méloes in hun oogen woeste, weinig hulpvaardige, slechte

menschen waren, die bovendien niet het minste respect voor de hoofden der

nieuwgekomenen aan den dag legden, kwamen deze al spoedig met hen in con-

flicten, die oorlogen ten gevolge hadden, waarin de kolonisten, dank zij hun betere

bewapening, gewoonlijk gemakkelijk de overwinning behaalden.

Zonder veel moeite werden zij op die wijze een macht in Midden Timor,

waarmede de oorspronkelijke bewoners rekening hadden te houden

De emma méloes zijn vermoedelijk de eerste bewoners vau die streken

geweest. Op enkele plaatsen daar vindt men nog vestigingen van lieden die recht-

streeks van hen heeten af te stammen, doch die zich in niets van de overige bewoners

van Noord-Tétoen onderscheiden. Hier en daar treft men oude graven van emma

méloes aan, die eveneens op de tegenwoordige graven in Noord-'létoen gelijken.

In die graven echter worden nog wel eens koperen armbanden aangetroffen

van een soort, zooals thans in die landen niet meer gebruikelijk is. Ze zijn van

zeer eenvoudige constructie, niet dik en zonder eenige versiering, eigenlijk weinig

meer dan rondgebogen stukken dik koperdraad.

Zagen wij boven dat de kolonisten hun macht door oorlogen uitbreidden,

thans zullen wij nagaan op welke andere wijzen zij hun invloed nog vergrootten.
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In de eerste plaats kunnen wij noemen het stichten van nieuwe vestigingen?

dus nieuwe koloniën, en wel in een vlakte, evenzeer als de vlakte van Waihalé

aan de zuidkust van Timor gelegen, doch zich ten oosten daarvan uitstrekkende

en ervan gescheiden door een bergketen.

In die vlakte stichtten de kolonisten de rijkjes Soeai en Kamanassa (Por-

tugeesch Timor), aan 't hoofd waarvan vorsten uit het huis van Waihalé kwamen

te staan.

Een derde middel tot machtsuitbreiding bestond in het uithuwelijken van

dochters uit evengenoemd vorstenhuis aan de voornaamste radja's der oorspronke-

lijke bevolking.

En eindelijk was er een vierde oorzaak voor Waihalés invloedstoeneming, die

van zedelijken aard was en hoewel in de laatste plaats genoemd, misschien wel

de belangrijkste is geweest

Het hoofd van Waihalé toch had van Malakka eenige heiligdommen mede-

gebracht, waaraan hij bovennatuurlijke krachten en invloeden ontleende.

Hij bewaarde die heiligdommen in een huis in het bosch nabij zijn kam-

pong Pétoen, welk huis de eigenaardigheid had dat het voor vuur onaantastbaar

was en dat, hoewel de nok ervan niet gedekt was, de regen er niet in kon door-

dringen.

De heiligdommen in dat gebouw, die door slangen werden bewaakt, bestonden

uit een paar olifantstanden, een kleine gong, wat van Malakka medegebrachte

aarde en andere voorwerpen, waarbij later nog een drietal kanonnen kwam.

De bovennatuurlijke macht, van deze voorwerpen uitgaande, stond ten dienste

van het hoofd van Waihalé, die in verband daarmede den titel van Mëromak O'an

(letterlijk Gods zoon) aannam, een titel, die verklaarbaar is, wanneer men in

aanmerking neemt dat hij, dank zij de heiligdommen, de beschikking had over

regen en droogte, geluk en tegenspoed in den krijg; dat hij misgewas kon ver-

oorzaken, épidemiën onder menschen en dieren kon doen heersenen of ophouden,

het gewas kon doen slagen of mislukken, enz.

Waar de roep van de macht van den Mëromak O'an doordrong, vond hij

gereedelijk geloof en vergemakkelijkte hij de vermeerdering van den politieken

invloed van Waihalé.

Zoo wist langzamerhand dit rijk zich op de bovengenoemde manieren op

te werken tot het machtigste rijk van Timor, dat zijn gezag over het grootste

deel van het eiland deed gelden.

Niet overal echter werd de invloed even groot.

De sfeer van den grootsten invloed omvatte de landen waar de kolonisten

zich hadden gevestigd, dus Waihalé, Waiwikoe, Haitimoe, Fatoen- A roeien, Soeai

en Kamanasoa (beide laatste in Portugecsch Timor), zoomede de streken waar

hun invloed alles overheerschend werd, dus de landschappen Dirma, Lakékoen

en Vohotérin ('t laatste in Portugeesch Timor).
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In al deze landen waren de emma inéloes 't zij totaal verdrongen, dan

wel geheel in de kolonisten opgegaan ; de zeden en gewoonten der bewoners van

Malakka waren daar inheemsen geworden (men denke slechts aan den matriar-

ehalen huwlijksvorm, die er nog thans bestaat), terwijl het bestuur er geheel in

handen was gekomen van den Mëromak O'an of zijne familieleden.

Een volgende invloedsfeer omvatte de landen die aan hunne aloude hadats

getrouw en onder het gezag hunner eigen hoofden waren gebleven, doch wier

vorsten de opperheerschappij van Waihalé erkenden. Tot deze categorie behoor-

den alle hierboven niet genoemde rijkjes van Beloe, dus Fialaraug, Djeniloe,

Lidak, Silawang, Naitimoe, Mandéo, Bebokki met Harneno, Insana, Nenometan,

Lamaknen, Lamaksanoeloe, Makir en Maoekatar en voorts de rijkjes Tahakay,

Follafaik, Fatoemea, Dakoio, Vohoren, Kasabaoek, Kowa, Balibo, Maoebara en

andere in Portugeesch-Timor.

De derde invloedsfeer eiadelijk omvatte nagenoeg geheel West-Timor en

misschien ook deelen van het Portugeesche gedeelte van dat eiland.

In die streken heeft Waihalé vermoedelijk nimmer directen invloed op de

bestuurszaken gehad, doch is de vrees en het ontzag voor dat rijk zoo groot

geweest, dat men, om het te vriend te houden, leden van het Waihalésche vorsten-

huis tot hoofden der verschillende landschappen aanstelde, dan wel zich door

huwlijk met dat huis vermaagschap te, terwijl in voorname aangelegenheden met

den wil van den Mëromak O'an ernstig rekening werd gehouden.

Zoo was de stamvader van den in 1885 overleden Lioerai of keizer van

G-root- Sonnebait een zoon van een Mëromak O'an.

Het gezag en oppergezag in de landen der eerste twee categoriën en de

leiding der verhoudingen tot die der derde berustte in hoogste ressort bij den

Mëromak O'an, echter meer in naam dan inderdaad Hij zelf toch, de „Zone

Gods", stond te hoog, was te verheven om zich persoonlijk met regeeringszaken

te bemoeien; hij had slechts te eten, te drinken en te slapen; voor het werk had

hij zijn dienaren.

De hoogste dienaren waren de Lioerai's (van lioe = veel, meer, en rai =
land, dus regeerders over veel land). Voor zoover mij bekend zijn er drie Lioerai's

geweest en wel die van Fatoe Aroeien, hierboven reeds genoemd, die van

Soeai-Kamnassa en van Groot-Sonnebait.

Van deze was de eerstgenoemde als eerste of oudste de voornaamste. Hij

was de algemeene vertegenwoordiger van den Mëromak O'an, de man die alle

regeeringszaken voor deze behandelde en zonder wiens tusschenkomst de „Zone

Gods" voor niemand bereikbaar was.

Zooals wij gezien hebben was hij uit het Waihalésche vorstenhuis afkomstig.

Dit was met zijne collega's van Soeai en Groot-Sonnebait eveneens het

geval; deze waren echter geene algemeene vertegenwoordigers van den Mëromak

O'an, doch diens gemachtigden, respectievelijk voor de landschappen gelegen in
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het Portugeesche gedeelte van Timor, zoomede voor het Nederlandsche landschap

Maoekatar en voor West-Timor. In Beloe hadden zij buiten Maoekatar niet den

minsten invloed; daar gold het gezag van den Lioerai van Fatoe-Aroeien

Onder de Lioerai's stonden de Loro's (loro = zon), wier aantal toenam

naarmate Waihalé's macht grooter werd. Zij stonden beneden de Lioerai's, doch

boven de gewone vorsten en werden uit de machtigste der vorsten gekozen. Zij

vertegenwoordigden 't zij alleen in hun eigen rijk, dan wel tevens in de omringende

kleinere rijkjes den Lioerai en hadden in de eerste plaats zorg te dragen dat in

hun ressort de schatting behoorlijk binnenkwam.

De eerste Loro was die van Lakékoen, de daaropvolgende die van Sanléo

ot' Dirma, beide uit de familie van den Meromak O'an afkomstig, de laatste echter

uit een later geslacht.

De derde Loro was die van Fialarang of Baoeho, die dien titel kreeg door

een huwelijk met een meisje uit het Waihalésche vorstenhuis en daardoor, buiten

zijn eigen rijk, invloed kreeg in de landschappen Djeniloe, Silawang, Lidak, Naitimoe

en Mandéo, zoomede in het Portugeesche rijkje Kowa.

Daarna werden nog tot Loro verheven de vorsten van Beboki, van Insana

en van Maoebara (laatstgenoemde in Portugeesch Timor), terwijl er bovendien nog

vier andere Loro's bestaan hebben, waaronder die van Atasabë-Leiméa, van

Diroeatti-Marobo en van Lètèn-téloe Boibaoe, allen buiten Middeu-Timor en

waaromtrent mij niets naders bekend is.

Uit een en ander blijkt dat de macht van Waihalé eenmaal groot is ge-

weest en dat de Meromak O'an zijn invloed vroeger over een uitgebreid gebied

heeft uitgeoefend.

Die macht is echter in verval geraakt. Verschillende omstandigheden

hebben daartoe medegewerkt, in de eerste plaats het verminderen van het zedelijk

overwicht.

Dit toch kreeg in 't midden der 18e eeuw, kort voordat de Portugeesche

overheersching voor de zoogenaamde erkenning van het Nederlandsche gezag plaats

maakte, een gevoeligen knak.

In Waihalé was toen namelijk Meromak O'an zekere Dom Béoer (Pedro),

die te Timor Dilly door de katholieke geestelijkheid was opgevoed. Zijn

Jongere broeder" Dom Doea, was destijds radja van Waiwikoe. Deze werd

ten gevolge van zijn onmenschelijke wreedheid door zijn eigen volk vermoord. Dom
Béoer nu achtte zich niet in staat om zijn broeder te wreken en gevoelde zich daar-

over zoo beschaamd dat hij met zijn vrouw, een belangrijk gedeelte der heilig-

dommen en de meeste rijkssieraden naar Oikoessi uitweek, van waar zijn vrouw

die goederen na zijn dood naar Timor Dilly medenam, waar ze bij een brand voor

goed voor Waihalé verloren gingen.

De Meromak O'an die Dom Beoer opvolgden, verloren door die gebeurtenis

veel van hun geestelijke macht en hun prestige; de regen drong in het daklooze,
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heilige buis door, zoodat liet geheel gedekt moest worden, de slangen verdwenen

er uit en van de heiligdommen bleef, nadat later ook nog de olifantstanden door een

oplichter waren verduisterd, niets anders over dan de g<>ng, de kanonnen en de

van Malakka afkomstige aarde.

Bovendien bracht slechte politiek er het hare toe bij om den invloed

van den Mëromak O'an te doen verminderen.

Zoo verleende deze een 50 jaar geleden, daartoe door geschenken over-

gehaald, een door hem zelf gewijden kogel in wat gewijd kruit aan het landschap

Lamak-nen, om dit rijkje geluk te bezorgen in een oorlog die het tegen den

Loro van Fialarang voerde.

Ten gevolge daarvan viel geheel Oost-Fialarang in handen van de Lamak-
nen's en eerst nadat ook Fialarang, natuurlijk tegen hooge betaling, een derge-

lijken kogel en dergelijk kruit van den Mëromak O an had weten te krijgen,

keerde de kans.

Fialarang bleef over die handelwijze van den Mëromak O'an jegens zijn

Loro echter ontstemd en bracht sedert geen geregelde schatting meer aan

Waihalé op.

En eindelijk had laatstgenoemd landschap voortdurend te worstelen met

tegenwerking en intrigeeren van de zijde van Waiwikoe, dat meer bevolkt en dus

krachtiger dan Waihalé op zich zelf, jaloersch werd van den grooien invloed,

die dat zwakkere rijk naar buiten bezat en op alle mogelijke wijzen trachtte dien

invloed op zich zelf over te brengen.

Al deze omstandigheden te zamen deden het eens zoo machtige rijk hoe

langer zoo meer van ziin aanzien verliezen. Laten wij thans nog nagaan wat daar-

van heden nog is overgebleven.

De wereldlijke macht van Waihalé op zich zelf is van weinig beteekenis

Om krachtig te kunnen optreden is het van de gezindheid zijner buren,

met name van Waiwikoe, afhankelijk en van dat rijkje heeft het in de meeste

gevallen meer last dan steun.

Het geestelijk gezag is sedert vroeger sterk verminderd, doch nog niet

totaal verdwenen.

Wel is er van het absolute geloof in de bovennatuurlijke machten van den

Mëromak O'an slechts weinig meer overgebleven, doch men zal in Beloe, wan-

neer men in gevaar verkeert of onder rampen gebukt gaat, die men niet op

andere wijze weet af te wenden, nog wel van tijd tot tijd als laatste redmiddel

de hulp van den Mëromak O'an inroepen.

Op één gebied wordt echter de naam van den zone Gods nog met even-

veel eerbied als vroeger genoemd, dat is op het gebied van de legenden, toe-

spraken bij plechtige gelegenheden e d. Daarin is hij nog de vorst bij uitne-

mendheid, de man die over het lot van landen en volken te beschikken had.

Hoe meer de invloed van Waihalé afnam, des te minder werd de schat-
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ting die ten zijnen behoeve werd opgebracht. Tegenwoordig is er alleen in

enkele nabij Waihalé gelegen rijkjes nog sprake van het opbrengen van een min

of meer regelmatige jaarlijksche belasting.

In de overige deelen van Beloe bepaalt men zich er toe om aan den bode

„opas" genaamd, die van tijd tot tijd door den Mëfomak O'an of den Lioerai

wordt rondgezonden, een onbeduidend bedrag, b. v. één souvereign en tien gulden

dan wel het dubbele ervan, bij wijze van schatting ter hand te stellen, ten einde

het hoofd van Waihalé niet te ontstemmen.

Een dergelijke bode moet, wanneer hij dat wenscht, als vertegenwoordiger

van den Meromak O'an, met zijn volgelingen overal door de bevolking van

levensmiddelen worden voorzien en heeft zelfs het recht zich zoo noodig datgene

waar hij behoefte aan heeft toe te eigenen.

Om de echtheid zijner zending te bewijzen, heeft hij gewoonlijk een aan

zijn lastgever toebehoorende sabel bij zich.

Evenzeer als de macht van den vorst van Waikalé, is die van de Lioerai's

en van de Loro's verminderd; van de Loro's is bijna alleen de titel overgebleven.

Al behoort dus ook de Meromak O'an voor een goed deel tot de

traditie en zal hij er binnen betrekkelijk korten tijd vermoedelijk geheel toe gaan

behooreu, toch is de kennis van zijn afkomst eu vroegere macht noodzakelijk voor

een goed begrip van de politieke toestanden in Beloe en de verhoudingen tot vele

rijkjes in Portugeesch-Timor.

Boven hebben wij medegedeeld dat de Malakka'sche kolonisten in som-

mige streken hunne zeden en gewoonten, zij 't ook vermoedelijk eenigszins ge-

wijzigd, hebben ingevoerd.

De vraa£ of zij daar tevens hun taal ingang hebben doen vinden, dan wel

of zij zich de taal van de oorspronkelijke bewoners eigen hebben gemaakt, kan

ik niet met zekerheid beantwoorden. Op verschillende gronden geloof ik echter

dat de taal, daar thans gesproken, een mixtum is van de taal der emma méloes

en van die der kolonisten.

HOOFDSTUK VII.

INWENDIGE SAMENSTELLING DER RIJKJES.

Hebben we in het vorige hoofdstuk de verhouding van Waihalé tot de

verschillende landschappen in Beloe geschetst, thans zullen wij nagaan hoe die

landschappen of rijkjes zelve zijn saamgesteld.

Daarbij zal blijken dat die samenstelling niet tot de eenvoudigste behoort.
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De meeste rijkjes loch zijn een soort van federaties van een aantal kleine land-

schappen, onder het opperbestuur van een hoofdvorst.

Het bijeenbehooren dier kleine landschappen, hunne onderlinge verhouding en

h unne verhouding tot den hoofdvorst berust steeds op legendarische en historische

gronden, die in hoofdzaak voor de verschillende rijkjes op hetzelfde neerkomen en

die in elk geval voor die diverse landen dezelfde resultaten hebben opgeleverd.

Om deze reden, en ook omdat een uitgebreide beschrijving van het ontstaan

der indeeling van alle rijken te omslachtig zou zijn, kunnen wij volstaan met twee

ervan als voorbeeld voor alle andere te behandelen

Wij zullen daarvoor in de eerste plaats het landschap Fialarang, het voor-

naamste rijk van Noord-Tétoen, nemen als voorbeeld van de rijkjes, welker samen-

stelling nogal ingewikkeld is en thans nog duidelijk in 't oog springt, en daarna

het landschap Djeniloe als voorbeeld van die, wier samenstelling eenvoudiger is

en tegenwoordig miuder duidelijk aan het licht treedt.

Volgens de legende was in den ouden tijd het eiland Timor nagenoeg

geheel door de zee bedekt en stak van Beloe alleen de hoogste berg, de Lekaan.

boven het water uit.

Terloops zij hier medegedeeld, dat deze legendarische voorstelling met de

werkelijkheid overeenkomt, aangezien het eiland Timor bijna geheel van neptunische

formatie is en alleen de hoogere toppen hiervan uitgezonderd zijn.

Op hoogten van 1000 Meter treft men b. v. nog koraalsteen aan.

In dien tijd ontstond op den Lekaan het vorstenhuis van Baoeho, Hoe

dat daar ontstaan is, kan ik niet met zekerheid mededeelen.

Het verhaal dat daaromtrent bestaat, heb ik nimmer van betrouwbare zijde,

zelts niet van mijne beste vrienden onder de emma tétoen te hooren kunnen krij-

gen, omdat men vreesde daardoor den toorn der geesten al te zeer te zullen

opwekken. Naar het schijnt zou de eerste vrouw uit den top van den Lekaan

te voorschijn zijn gekomen en zou de eerste man daar met eenig gevolg en ver-

gezeld van eenige honden met een prauw uit een ver verwijderd land (China?)

zijn gearriveerd. Hoe het ook zij, op een gegeven oogenblik waren er als tweede

geslacht twee kinderen, één jongen en één meisje, die broeder en zuster waren.

Zij kregen vier kinderen en wel twee zoons Atok-Lekaan en Taëk-Lekaan

en twee dochters Balok-Loa-Loro en Elok Loa Loro.

Het water was intusschen zoover gezakt, dat behalve de Lekaan ook de

berg Nënait in Naitimoe en enkele toppen in Lidak als eilandjes uit de zee te

voorschijn kwamen.

Atok en Elok maakten daarom een prauw en staken naar Nënait over, waar

eerstgenoemde den naam van Maoek-lorolètèn-maoeklali-wen aannam en waar

zij samen de stamouders van de vorsten van Naitimoe werden.

Taek en Balok, die op den Lekaan achterbleven, kregen tien zoons en drie

dochters.
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Het water was intusschen zóó sterk gezakt, dat reeds uitgestrekte land-

streken van Beloe droog waren gevallen; alleen ten westen van de nauwe berg-

kloof Tatoe-Lamien-toti was nog een groot meer blijven bestaan, op de plaats

waar nu de vlakte is die door de Talau rivier wordt doorsneden.

Opmerkelijk is het, dat daar inderdaad waarschijnlijk langen tijd een meer

bestaan heeft.

Op een keer zagen de tien zonen van Taek Lekaan in het westen (in het

tegenwoordige Manoek-lètèn) een vreemde wolk. Zij gingen er op af en be-

merkten dat wat zij voor een wulk gehouden hadden, een groote zwerm bijen was,

die bezig was nesten in de boomen te maken.

Hoewel zij te voren nimmer bijen of bijennesten gezien hadden, verklaarde

de jongste der tien gebroeders die nesten voor eetbaar. De anderen wilden hem niet

gelooven en trachtten, om zijn ongelijk te bewijzen, eenige dier nesten te bemach-

tigen, doch werden daarbij zoo hevig door de bijen gestoken, dat ze hunne po-

gingen moesten opgeven.

De jongste toonde toen zijn slimheid door de bijen met een rookend stuk

hout te verjagen en zich toen op z'n gemak van de nesten meester te maken,

waarna bleek dat, zooals hij voorspeld had, deze inderdaad een heerlijk voedsel

bevatten.

Zoo toonde de jongste broeder op dien tocht meermalen zijn juist inzicht

in verschillende zaken. Telkens echter wanneer hij iets verzekerde, werd dat

door de anderen in twijfel getrokken; zij eischten steeds bewijs voor wat hij

beweerde. Daarvan nu maakte hij weder op listige wijze gebruik.

Toen hij namelijk weer eens iets gezegd had dat de anderen weigerden te

gelooven, bedong hij dat wanneer het hem ook deze keer zou gelukken zijn gelijk

te bewijzen, de anderen hem als vorst zouden erkennen. Alzoo geschiedde; de

jongste bleek wederom gelijk te hebben en werd dus vorst van het land.

De overigen waren te beschaamd om naar den Lekaan terug te keeren;

vijf hunner trokken naar het westen, vier naar het oosten, waar ze zich in Okkes

en Vohoroea (landschap Maoekatar) nederzetten en de stamvaders van de vor-

sten van die streken werden.

De jongste broeder bleef niet, zooals y.ijn ouders en voorouders, op den top

van den Lekaan wonen, doch vestigde zich wat lager op zijne hellingen te Mainita.

Hij heette Dasi-Maoek-Baoek en huwde met een dochter van den Mëromak
O'an van Waihalé, Dasi Lihoe Aton genaamd, die hij voor een paar gesnelde

koppen van haar vader kocht.

Hij kreeg door dat huwelijk van den Mëromak O'an den titel van Loro.

Uit het huwelijk sproten twee zonen en twee dochters voort. De oudste

zoon bleef te Mainita wonen, de tweede vestigde zich in het land Kloesien, naar

de hoofdplaats ook wel Takirien genoemd, en werd hoofd van dat landschap

onder de suprematie van zijn broeder.
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Een der zusters huwde in Naitimoe, de andere trouwde met het hoofd van

Asoemauoe

De te Muinita wonende zoon huwde een dochter van den Loro van Lakekoen.

Zij kregen één zoon en drie dochters. De zoon bleef eerst te Mainita, doch vestigde

zich later te Baoeho, ook op de uitloopers van den Lekaan, doch lager dan Mainita

gelegen. Een der dochters huwde met het hoofd van Lassiolat, de tweede niet

den vorst van Naitimoe, de derde met dien van Lidak.

Daar de zoon geene vrouw uit de vorstenhuizen van Waihalé of Lakekoen

kon krijgen dan tegen betaling van een hoogen bruidschat, huwde hij een der

dochters van den radja van Balibo (Portugeesch Timor), bij wie hij zes zonen en

drie dochters kreeg

De oudste zoon volgde zijn vader op, een tweede vestigde zich in het land

Lasaka, een derde in Dafala, een vierde in Manoek lètèu, een vijfde in Oemaklaren

en de laatste in Sorbaoe, van welke streken zij hoofd werden onder het oppergezag

van den vorst van Baoeho.

De hoofden van Asoemanoe en Lassiolat zijn oorspronkelijk in hunne land-

schappen uit de aarde te voorschijn gekomen, zooals de eerste vorstin van Baoeho uit

den Lekaan, doch later dan deze, daar hunne landschappen eeist later droogvielen

Op een goeden dag besloot een der vorsten van Baoeho eens een reis in

de omstreken van zijn gebied te gaan maken. Hij kwam daarbij in Asoemanoe.

Toen hij den vorst van dit land ontmoette, schrok deze zóó dat hij begon te wateren.

De plaats waar dat gebeurde heet nog thans Miehoen (van mie = wateren, hoen =
hoofd, voornaamste).

Het hoofd van Asoemanoe was door de verschijning van den vorst van

Baoeho zoo getroffen, dat hij dezen op zijn weg overal volgde.

De radja van Baoeho toonde onderweg aan dien van Asoemanoe een zijner

heilige rijkssieraden; laatstgenoemde schrok zich daarvan bijna dood. Nog heet

de plaats waar dat geschiedde Matèh-wain (van matèh = dood en wain =.

veel, zeer).

Van den eersten schrik bekomen, liep de radja van Asoemanoe weg^ doch

trapte daarbij een eind verder een muis dood. Tot heden toe heet de plaats waar

dat gebeurde Laho-Kroöen (van laho = muis en kroöen = trappen).

Hij zag daardoor van zijn verdere vlucht af, erkende den vorst van Baoeho

als zijn meerdere en stelde zich onder diens oppergezag.

Een eind verder ontmoette de radja van Baoeho het hoofd van Lassiolat

dat, hem ziende, van schrik ineenkromp Nog thans heet de plaats, waar dat

geschiedde Manoek laën-monoe (van manoek = vogel, Iaën = staartveeren en

manoe = intrekken, verminderen).

Toen Baoeho hem een zijner rijkssienaden toonde, begon Lassiolat's hoofd

van aandoening te weenen. Dit geschiedde op een kleine vlakte, die daarnaar

Loloë (loë:= weenen) genoemd is.



29

Ook dit hoofd erkende den radja van Baoeho sedert dien tijd als

opperheer.

Zoowel het hoofd van Asoeraanoe als dat van Lassiolat kreeg, zooals we

reeds zagen, een dochter van den vorst van Baoeho tot vrouw.

Onder het oppergezag van Baoeho stonden dus, zooals wij z^gen: Kloesien,

Lasaka, Dafala, Manoeklètèn, Oetnaklaran, Sorbaoe, Lassiolat en Asoeraanoe

De drie andere onderdeden, t w. Tohé, Maoemoetien en Aitoon zijn noch

door afstamming, noch door aanhuwelijking met het huis van Baoeho verwant.

Tohé sloot zich bij de anderen aan door een huwelijk v;<n zijn vorst met een

dochter van een radja van Lassiolat \Taoemoetien en Aitoon toonden zich, vermoede-

lijk omdat ze op zich zelf te zwak waren, geneigd tot aansluiting, onderwierpen zich

met andere woorden vrijwillig aan den vorst van Baoeho, die aan de hoofden dier

landen, bij wijze van acte van erkenning en aanstelling tot ondergeschikt radja,

respectievelijk een karbouw, genaamd berlikoe (van halikoe = opletten) en een

hond genaamd kanoiën (= gedenken) ten geschenke gaf. De namen der diereu

beteekenden, dat zij die ze ontvingen hun opperheer voortaan moesten bewaken

en gedenken, dus verzorgen

Alle landen te saam die onder het bestuur of opperbestuur van den vorst

van Baoeho stonden, vormden het rijk Fialarang, of beter Fialaran (van f"ia = 'n

plantje en laran — binnen) Dit bestond dus uit 12 deelen

De rang, dien ieder der deelen oorspronkelijk ten opzichte der anderen had,

stond in verband met den meer of min belangrijken oorsprong van die deelen.

Bovenaan stond natuurlijk Baoeho, het land waaruit de anderen ontstaan

waren of waaraan ze zich hadden onderworpen

De vorst van Baoeho was dan ook de hoofdvorst van Fialaran
; hij was

loro en liet zich Astanara (van as = hoog en tanara — opkijken) noemen. Hij

stond te hoog om zich zelf met bestuurs- of andere zaken in te laten. Hij at en

dronk en sliep slechts, het werk overlatende aan den radja van Kloesien, die na

dien van Baoeho tot den oudsten in Fialaran regeerenden tak van het vorstenhuis

behoorde.

Deze radja van Kloesien regeerde over het geheele rijk voor en namens

den hoofdvorst; hij regelde namens dezen de bestuurszaken, sprak in diens naam

recht, ontving voor hem de belastingen die de andere radja's moesten opbrengen,

enz. Hij was de „radja prentah", de vorst die de bevelen gaf, hij was de deur

die men door moest om bij den hoofdvorst te worden toegelaten, hij was na

dien hoofdvorst de voornaamste der radja's, de rechterhand van den Astanara.

Van de zaken die hij voor en namens dezen afdeed, bracht hij gewoonlijk

aan dien hoofdvorst verslag uit ; van de belastingen die hij van de andere radja's

van Fialara inde, droeg hij 2
/s aan üem over, het andere l

/ s als belooning voor

zijn eigen aandeel aanhoudende. Alleen in gewichtige aangelegenheden werd de

beslissing of de raad van den Astanara ingeroepen.
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Baoeho en Kloesien werden beschouwd als de moeder en de vader van

het gezin, waarvan de andere tien landschappen de kinderen waren.

Van deze tien kinderen was Las9iolat wel het voornaamste. Bet had dit

zoowel te danken aan het huwelijk van zijn vorst met een dochter van den

astanara uit een geslacht, dat dicht volgde op dat waaruit de vorsten van Kloesien

waren voortgekomen, als aan zijne volkrijkheid, waardoor het in kracht boven alle

andere „kinderen" uitmuntte. Daarom ook werd de radja van Lassiolat (ook wel

Kanoeahitoe, d. i. de Kampongs-zeven genoemd) met het krijgsbeheer van Fialaran

belast en als zoodanig de linkerhand van den hoofdvorst De overige landschappen

verschilden misschien in macht, doch hadden geen van allen ten opzichte van de

anderen een plaats van overwegend belang in het huisgezin Fialaran.

De radja's zoowel van Baoeho en Kloesien als van de overige tien deelen

waren alle van zuiver vorstelijken bloede, dus dasi; vaudaar dat Fialaran ook

wel naar de 10 kinderen dasi-sanoeloe genoemd wrerd.

Zij allen waren in 't bezit van oude, heilige voorwerpen, rijkssieraden,

een soort van poesaka (zie hoofdstuk XIV § 4), voor een deel bij het ontstaan

hunner rijkjes of bij de aanhechting ervan aan Baoeho van den hoofdvorst ge-

kregen, voor een deel van hunne voorvaderen geërfd of op andere, meestal boven-

natuurlijke of geheimzinnige wijze in hun bezit gekomen

In die voorwerpen zetelden geesten, die op het wel en wee van hunne ver-

zorgers en eigenaren grooten invloed uitoefenden. Daardoor waren en zijn trouwens

nog die voorwerpen onafscheidbaar aan het radjaschap verbonden en was dit

zonder die rijkssieraden ondenkbaar.

De vraag rijst wat er van die verhoudingen tegenwoordig is overgebleven.

In de eerste plaats moet dan vermeld worden, dat het onderdeel Lasaka

reeds zeer langen tijd niet meer bestaat.

Een der radja's van Lasaka moet indertijd namelijk zulk een wreedaard

geweest zijn, dat de hoofdvorst hem vermoordde en zijn land als rechtstreeksch

gebied bij Baoeho voegde. Verder zijn in het rijk Fialaran twee deelen te onder-

scheiden, t. w. West-Fialaran, bestaande uit Baoeho, Kloesien, Dafala, Manoek-

leten, Oemaklaran en Sorbaoe, welke laatste vier ook wel oemah hat (van oemah —
huis, hat = vier) of rien besien hat (van rien = pilaar, besien wijzer), dus de vier

huizen of de vier ijzeren pilaren (van Baoeho namelijk) genoemd worden — , en

Oost-Fialaran, bestaande uit Lassiolat, Asoemanoe, Toké, Maoemoetien en Aitoon.

In West-Fialaran zijn de vroegere verhoudingen nog zuiver bewaard gebleven;

Baoeho en Kloesien hebben daar hun oude gezag nog goed weten te handhaven,

worden er in alle opzichten nog als de hoogste autoriteiten van Fialaran beschouwd

en behandeld.

Geheel anders is het met Oost-Fialaran gesteld. De banden die tusschen

de landschappen welke daartoe behooren en Baoeho en Kloesien bestonden, zijn

grootendeels verbroken. In Oost-Filaran neemt tegenwoordig de radja van Las-
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siolat in vele opzichten de plaats in, die er vroeger door Baoeho vervuld werd.

Zoo draagt Oost-Fialaran geene belasting meer aan Baoeho af.

Slechts in enkele gevallen, en dan nog alleen wanneer de omstandigheden

dit noodig of wenschelijk maken, wordt Baoeho nog door Lassiolat, dus door

Oost-Fialaran gekend. Zoo zal b. v. laatstgenoemd rijk er gewoonlijk nog aan

Baoeho kennis van geven wanneer het in oorlog gewikkeld wordt en zal het Baoeho,

wanneer dit in oorlog geraakt, meestal met hulptroepen en geld, om vreemde hulp-

benden te onderhouden, steunen.

Zoo zal het ook meestal nog oogluikend toestaan, dat de vorst van Baoeho

van sommige zijner minder beteekenende souvereiniteitsrechten gebruik maakt, b. v.

bij sommige gelegenheden enkele karbouwen van Lassiolat laat neerschieten en weg-

halen, mits de astanara echter maar zorg draagt het niet te bont te maken. Ook in

een ander opzicht zijn de vroegere toestanden gewijzigd. Waar vroeger namelijk

alle radja's dasi, dus van zuiver vorstelijk bloed waren, zijn er dit thans nog slechts

twee, t. w. van die Baoeho en die van Lassiolat. De anderen zijn allen tot den datoe-

stand afgedaald, doordat de zuivere dasi-families en de rijkjes elk afzonderlijk het er

niet voor over hadden een dasi van elders te koopen of hun dat te duur uitkwam.

Die datoe's echter, welke de dasi's van vroeger vervangen hebben, bleven

de bezitters der rijkssieraden en andere vorstelijke eigendommen en hebben het

daaraan te danken, dat zij radja bleven, dat zij niet tot den rang van groot toe-

moekoen of ferikatoeas afdaalden en dat hunne rijkjes zich niet geheel in de

andere oplosten.

Mocht echter de vorst van Baoeho nog eens talrijke manlijke nakomelingen

van zuiver vorstelijken bloede krijgen, dan zouden eenige dezer waarschijnlijk

weder tot hoofden van Kloesien en van de landschappen der rien besien hat wor-

den aangewezen. De tegenwoordige titularissen zijn als 't ware slechts met de

waarneming van het radjaschap belast. Van de eensgezindheid der verschil-

lende landschappen van één rijk onderling, make men zich geene al te groote

voorstellingen. De „kinderen" hebben onder elkaar en zelfs met hunne „ouders"

meermalen ruzie in den vorm van oorlog gehad, zooals in de laatste tijden nog

Dafala met Kloesien en Tohé met Asoemanoe.

Beide eerstgenoemden waren dien oorlog echter begonnen, zonder er

Baoeho mededeeling van te doen. Hadden zij het aan Baoeho verteld, dan zou

deze de zaak wel langs minlijken weg opgelost hebben ; thans werden beide

partijen beboet wegens het beginnen van een krijg zonder Baoeho's medeweten.

Het in Zuid-Tétoen gelegen landschap Dirma komt in samenstelling

zeer veel met Fialaran overeen. De hoofdradja woont te Sanleo. Hij draagt den

titel van loro van Dirma of loro van Sanleo. De radja van Oearauw is er de

rechterhand van den hoofdvorst, bekleedt daar dus de plaats, die Kloesien in

Fialaran vervult. De „kinderen" zijn acht in aantal, t. w. Tétoen, Koesa, Bë-

botien, Manléa, Noenboni, Bëmbani, Oemaklaran en Wewain. Van deze is Tétoen
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de linkerhand van den hoofdvorst; het neemt er dus de plaats in die Lassiolat

oorspronkelijk in Fialaran innam.

In Waiwikoe woont de hoofdvorst te Lasain, zijn rechterhand, dus de rad ja-

prentah, te Oema-Lor. Van de vier .kinderen" wonen er twee te Bésiek-Aman,

één woont te Wé Oin en één te Débassa. Bovendien zijn er een groot aantal

andere „dasi's,'' die echter slechts als onderhoof'd over betrekkelijk weinig onder-

danen bevel voeren

In het half tétoensche. half maraische landschap Maoekatar is de radja

van Bedabeen de hoofdvorst; hij woont te Zoba. De radja van Oeberaw is zijn

rechterhand, dus radja-prentah. Het aantal kinderen bedraagt zes, vandaar dat het

landschap ook wel Kaluninèn (van kaluni = slaapplaats, nèn = zes) genoemd wordt.

De kinderen zijn: Korontow, Labarai, Opah, Matai, Vohoroea en Okkes.

Het maraische landschap Lamak-nèn (van lamak = houten etensbord, nèn =
zes) heeft een hoofdvorst, die van Lakmaras; zijn rechterhand is de radja van Kéwar.

De zes „kinderen" zijn Habis, Hénis, Leowaloe, Foeloer, Ehien en Noealain. De

indeeling van Beboki, ook wel Kaloeni-sanoeloe (van Kaloeni r= slaapplaats,

sanoeloe = tien) of Baat-sanoeloe (dawansch baat = tetoensch kaloeni) genoemd,

en van Insana zullen wij stilzwijgend voorbijgaan, daar ze tot de dawansche

of West-Timoreesche rijkjes behooren.

De overige, kleinere rijkjes van Beloe hebben een eenvoudiger samenstelling.

Bij sommige is die samenstelling vroeger wel min of meer gelijk geweest aan die

van Fialaran, doch is ze thans niet zoo gemakkelijk meer te herkennen.

Zoo b v. Djeniloe. Dit bestond oorspronkelijk uit twee van elkaar onaf-

hankelijke deelen, t. w. uit de kuststreek, het land der datoe hitoe, dus der zeven

datoe's, en uit de bergstreek, het land der datoe hat, dus der vier datoe's, ook

wel Kaboena genaamd. Elk der deelen stond onder een vorst van den dasi-

stand. De eerste dasi van Kaboena is volgens de legende uit een nog thans be-

staand gat in den grond te voorschijn gekomen, tegelijk met drie broeders en

twee zusters. De zusters werden door vogels naar elders medegevoerd.

Eén zou op die wijze naar den Lekaan, één naar Vohotérin (Portugeescb.

Timor) gebracht zijn, waar ze de stammoeders respectievelijk van het huis van

Baoehs en van de vorsten van Vohotérin geworden zouden zijn. Erg geloofwaardig

komt mij die voorstelling wat Baoeho betreft niet voor De oudste der vier

broeders werd hoofdvorst van Kaboena, de tweede werd diens rechterhand, de

uitvoerder van diens bevelen, dus radja-prentah, de derde werd legeraanvoerder.

De vierde werd in zee geworpen. Dit geschiedde om de volgende reden

:

Er was in dien tijd oorlog tusschen de meeste rijkjes van Beloe eener- en Balibo

(Portugeesch-Timor) anderzijds Het wilde maar niet gelukken Balibo te over-

winnen. Eindelijk kwam men tot de conclusie, dat dit een gevolg was van den

toorn van den geest, die in een onderzeesche klip voor Atapoepoe huisde. Om dezen

te bevredigen, werd de vierde broeder aan hem ten offer gebracht en in zee
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geworpen. Daar werd hij door den geest in een krokodil met drie gouden en

vier zilveren hoorns veranderd, die in de baai van Atapoepoe verblijf hield en

daar bleef totdat nu 4; 40 jaren geleden op last van de Nederlandsche ambtena-

ren de rezophoren, die rondom de baai groeiden, werden weggekapt. Daardoor

werd de baai voor den krokodil te onveilig en verhuisde hij naar die van Tolgorita,

waar hij nu nog verblijf houdt.

Na eenige generaties bleef in Kaboena als opvolger van den hoofdvorst

nog slechts één vrouwelijke dasi over. Zij huwde met den vorst van het kustland

en van hen stammen de tegenwoordige vorsten van Djeniloe af.

De berg- en de kuststreek werden dus tot één rijk vereenigd.

In Kaboena bleven afstammelingen van den vroegeren hoofdvorst van

Kaboena met den datoe-titel, dus van niet zuiver vorstelijke afkomst, onder de

bevelen van den vorst van Djeniloe met het bestuur belast.

Van den tweeden broeder, die uit de aarde kwam, stammen de datoe

Lian nai, van den derde de Ferikatoeas van Wélaoen, beide onderhoofden in

evengenoemd landschap, af.

De datoe van Kaboena kan men dus met de klein-radja's van Fialarang,

zooals die van Oemaklaran, Sorbaoe enz. vergelijken ; de Ferikatoeas van Welaoen

en de datoe Liannai zijn ondergeschikten van dien datoe, niet zijns gelijken.

Lidak, ook wel Foekoen-lima genoemd, naar de vijf toemoekoens die er

onder den vorst het bestuur voeren, had oorspronkelijk één hoofdvorst te Toe-

knèno, één dasi als rechterhand van dien hoofdvorst, dus als radja-prentah, te

Nakassa en een derde dasi als „kind" te Fatoekéti. Die te Nakassa is tot den

datoe-stand afgedaald, doch althans in naam nog radja-prentah gebleven. Die te

Fatoe Kéti is niet alleen in stand verminderd, doch heeft bovendien zijne rijks-

sieraden, de teekens van zijn radja-schap, aan den hoofdvorst ingeleverd, zoodat

hij thans met de gewone lagere hoofden gelijk staat.

In Silawang, een zeer onbeduidend rijkje, is thans zelfs niet één dasi meer.

Het radja-schap wordt er door een datoe waargenomen. Wel is er een dasi van

Balibo gekocht, maar de levering van dien vorstentelg door dat rijkje bleef tot

nu toe nog steeds achterwege.

In Naitimoe waren, behalve een hoofdvorst, oorspronkelijk zes dasi's als

„kinderen" van den eerstgenoemde. Later daalden zij tot den datoe-stand af en

leverden ze hunne rijkssieraden am den hoofdvorst in. Zij werden daardoor

gewone onderhoofden en zijn tegenwoordig toemoekoens van Toelaman, Lawai,

Fatoekiek, Panaboe, Lelowai en Padasi. Mandéo heeft een hoofdvorst te Tanoen

woonachtig en een „radja-prentah" te Rëfai.

In zijn eigen, direct gebied, dus in Waihalé, heeft de Meroniak O'an

drie klein-radja's onder zijn bevelen en wel te Manoe-moetien, Loösina en

Natar-nain. Overigens is de toestand er gelijk aan dien in Waiwikoe.

Verh. Bat. Gen, deel LIV, 3e stuk.



HOOFDSTUK VIII.

NOG EENIGE OPMERKINGEN OMTRENT
SOMMIGE RUKJES.

Het Gouvernemenfsgebied omvat de vallei van Atapoepoe.

Deze is gelegen aan de straat Ombaai, dus aan de Noordkust; aan de

landzijde is ze aan alle kanten door steile bergen omgeven, die haar van het

gebied van Djeniloe scheiden.

De vallei is slechts + 2 kilometer lang en gemiddeld 4 a 500 meter breed.

Vóór de kust strekken zieh tot ver in zee riffen uit, die bij laag water

droog vallen.

Van de kleine oppervlakte der vallei wordt nog weder een groot gedeelte

door een met rizophoren omgroeid baaitje ingenomen, aan hetwelk Atapoepoe zijn

tétoensche naam Namon-oeloen (van namon— baai en oeloen— hoofd, voornaamste)

ontleent.

De vallei werd vroeger ook wel met den naam pantai Fialaran (= kust van

Fialaran) bestempeld, omdat ze tot het grondgebied van dat landschap behoorde.

Nog heden vindt men er een offerplaats (voho), waar de Fialaran's van

tijd tot tijd hunne offers komen brengen.

Tot voor betrekkelijk weinige jaren betaalden de Chineezen van Atapoepoe

jaarlijks aan Fialaran een soort grondbelasting, mata datjing (mata=:oog,

datjing = unster) genoemd. Bovendien betaalden ze aan Djeniloe eene schatting,

séwa pantai geheeten, die 6 a 7 gulden per gezin en per jaar bedroeg en waar-

voor Djeniloe zich met het onderhoud van den weg te Atapoepoe belastte. Beide

belastingen zijn echter afgeschaft, terwijl de Chineezen thans zelf den weg in

orde houden.

De vallei kan tegenwoordig als Gouvernementsgrond worden beschouwd.

Ze is over bijna haar geheele lengte bewoond. Alle woningen te zamen

vormen het plaatsje Atapoepoe.

Dit is de standplaats van den Posthouder van de onderafdeeling Béloe.

Verder wonen er Chineezen, enkele Aioreezen, eenige Mardijkers, d. z. uit

het binnenland naar Atapoepoe gevluchte en door hunne vestiging aldaar vrij

geworden slaven en hunne afstammelingen, en eenige Heloeneezen, die als koeli,

daar matroos genoemd, bij de Chineezen in dienst zijn.

liet talrijkst zijn er echter de Chineezen. Zij staan onder een luitenant,

die aan den Posthouder ondergeschikt is.
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Ook in het binnenland wonen hier en daar zonen van het hemelsche rijk.

Er zijn er daarbij van onvermengden bloede, doch ook anderen, die wanneer men

ze in het binnenland ontmoet niet van de inboorlingen te onderscheiden zijn, die

de inlandsche hadat meer volgen dan de Chineesche en alleen wanneer ze naar

Atapoepoe gaan hunne haarvlecht dragen en eenigermate Chineesch gekleed gaan.

Sommige dier in het binnenland wonende lieden zijn daar zeer gezien en

door huwelijk aan de voornaamste vorstenfamilies verwant De meesten echter

voeren er weinig goeds uit. De handel van Beloe is voor verreweg het grootste

gedeelte in handen der Chineezen Die welke in de binnenlanden wonen, erneeren

zich gewoonlijk, behalve met handel, ook met landbouw en veeteelt.

In de meeste rijkjes moeten ze, wanneer ze er komen om handel te drijven,

een soort vergunningsrecht aan de hoofden betalen.

Van 1857 tot 1 869 heeft te Atapoepoe garnizoen gelegen. Van de versterking,

waarin dat is gelegerd geweest, bestaan nog de ringmuur en één der gebouwen.

In 1865 is te Atapoepoe een Gouvernementsschool opgericht, die voorna-

melijk zou dienen voor kinderen van radja's en hoofden en die in de plaats kwam
van twee dergelijke scholen in Djeniloe en Fialaran, die wegens gebrek aan

leerlingen werden opgeheven.

De school Ie Atapoepoe moest echter niet lang daarna om dezelfde reden

worden gesloten.

Atapoepoe is na Koepang de voornaamste handelsplaats van Nederlandsen

Timor.

De uitvoer bestaat er voornamelijk uit sandelhout, was, huiden, hoorns,

een weinig koffie en geringe hoeveelheden van andere artikelen, de invoer uit

arak, manufacturen, kramerijen, glas- en aardewerk, ijzerwaren, enz.

(ijeniloe grenst ten noorden aan straat Ombaai, ten oosten aan Silawang,

ten zuiden aan Fialaran (de grens is daar de Talaoe-rivier) en ten westen aan

Lidak en Harneno.

De radja woont even ten oosten van Atapoepoe bij Fatoe Loeka aan het strand.

Op sommige plaatsen loopt het gebergte tot aan zee, doch op de meeste

laat het eenige ruimte voor een smalle strandvlakte over.

Overigens is de Noordelijke helft van het landschap zeer bergachtig, ter-

wijl de zuidelijke helft meer uit heuvelland en golvend terrein bestaat, dat

grootendeels met alang-alang en kajoepoetih-boomen bedekt is.

De gebouwen eener R. K. missie zijn van af Fatoe Loeka ongeveer één

K. M. land-inwaarts gelegen.

Silawang grenst ten noorden aan straat Ombaai, ten oosten aan Portugeesct

Timor (Kowa), ten zuiden aan Fialaran (grens is hier de rivier Talaoe) en ten

westen aan Djeniloe.
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Het vormt van Noord naar Zuid een lange smalle strook. Het is klein

van oppervlakte, weinig bevolkt en zeer onbeduidend. Het is in 't midden het

hoogst. Het zuidelijk gedeelte gelijkt veel op de zuidelijke helft van Djeniloe.

Fialaran is het grootste en belangrijkste staatje van Noord-Tétoen. Het

heeft van Oost naar West een langwerpigen vorm.

Het grenst ten noorden aan Lidak, Djeniloe, Silawang en Portugeesch

Timor (Kowa en Balibo), ten oosten aan Portugeesch Timor (Lamakhitoe), ten

zuiden aan Larnaksanoeloe, Makir, Lamaknen, aan Portugeesch Timor (Tahakay,

Tatoemea en Lokeoe) en Naitimoe, ten westen aan Naitimoe en Lidak.

Oost-Fialaran bestaat voor het grootste gedeelte uit bergland; het is zeer

steenachtig en de meest voorkomende steensoort is kalksteen.

In West-Fialaran vindt men daarentegen meer heuvelland, dat op de meeste

plaatsen met alang-alang en kajoepoetih-boomen bedekt is

De hoofdvorst woont te Baoeho.

De radja van Kloesien te Takierien.

n „ „ Dafala „ Fatoe Baa.

„ „ „ Manoeklètèn „ Fatoe Besi.

„ „ „ Oemaklaran „ Fahi Noean.

„ „ „ Sorbaoe „ Sorbaoe.

„ „ „ Lassiolat „ Lafoeli.

„ „ „ Asoemanoe „ Nienloeli.

,, „ „ Tohé „ Likoe Baoek.

„ „ „ Maoemoetien „ Siarain.

n „ „ Aitoon „ Noeahai.

Als loro heeft de radja van Baoeho in de rondom Fialaran gelegen rijkjes

Djeniloe, Silawang, Lidak en JSaitimoe en in Mandeo niets meer te zeggen. Men

beschouwt hem daar eenvoudig als een voornaam, machtig vorst, zonder meer.

Voor zoover ze met Waihalé iets uit te staan willen hebben, beschouwen die

landschappen zich trouwens als rechtstreeksche kinderen van den Mëromak O'an,

omdat ze indertijd, toen deze op l'aoeho vertoornd was, door tusschenkomst van

Téoen poesaka van hem hebben ontvangen, die hun als het ware van hun loro

losmaakten en meer direct aan Waihalé bonden.

Te Lahoeroes in Lossiolat is een R. K. missie gevestigd. Zij is daar mooi

gelegen, in een aangenaam klimaat, op een hoogte van 569 meter. Een prachtige

bron geeft overvloed van heerlijk, frisch water.

Te Foelan-monoe in Oemah-laran is eene vestiging van Chineezen.

Vrij hoog op de hellingen van den Lekaan zijn nog de restes van eene

Portugeesche versterking aanwezig, waarin nog een zwaar kanon ligt.

Het tweede, dat zich daar vroeger bevond, is bij eene poging der bevolking

om het te vervoeren in een ravijn gevallen.
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De Portugeezen hadden vroeger in Beloe meerdere dergelijke versterkingen.

In Fialaran hadden ze een soort van burgerwacht ter sterkte van 100 man, be-

staande uit bewoners van het land, onder de bevelen van Europeesche onderofficieren.

Lidak grenst ten noorden aan Beboki en Harneno, ten oosten aan Djeniloe

eu Fialaran, ten zuiden aan Naitimoe en ten westen aan Beboki.

De bevolking is diefachtig en oorlogzuchtig.

In 1857 is er een militaire expeditie heen geweest, die echter geen succes

heeft gehad en al heel spoedig weer terug is getrokken. Aanleiding tot die expe-

ditie was, dat een luitenaut ter zee Ie klasse, die een door den Resident met een

opdracht naar Lidak gezonden ambtenaar derwaarts vergezelde, op den terugweg

door de bewoners van dat land was achtervolgd en doodelijk verwond.

Lidak bestaat deels uit bergland, deels uit vlak terrein.

ISailimoe grenst ten noorden aan Lidak en Fialaran, ten oosten aan Por-

tugeesch limor, ten zuiden aan Mandéo en ten westen aan Dirma en Beboki.

Zijne bevolking staat even ongunstig bekend als die van Lidak

Het oostelijk gedeelte van dat landschap is bergachtig, de westelijke helft

heuvelachtig of vlak.

De radja heeft zijn kotta te Nënait op het gebergte van dien naam en

een andere verblijfplaats te Halé-loelik in de vlakte.

Lakêkoen grenst ten noorden aan Portugeesch Timor (Tamiroe-Ailala), ten

oosten aan Portugeesch Timor, ten zuiden aan den Indischen Oceaan en ten westen

aan Waihalé en Dirma.

Het deel van Lakêkoen, dat tusschen de rivieren Taloes of Masin en

Baboeloe is gelegen, heet Lakékoenaë (aë = gras), de rest van het rijk Lakêkoen

alas (alas = woud).

Het evengenoemde, bij de grensregeling van 1859 aan Portugal toegewezen

landschap Tamiroe-Ailala, maakt eigenlijk een onderdeel van Lakêkoen uit.

De radja van Lakêkoen heeft als oudste loro een hoogen rang. Zijn macht

is echter gering. Hij heeft maar betrekkelijk weinig eigen onderdanen, waarmede

hij het zuiden van zijn landschap bewoont.

Verder noordwaarts, in dat deel dat Litoemali heet, wonen lieden, die van

Sisi in Tahakay afkomstig zijn en van daar door de Lamaknens werden verdre-

ven, terwijl in het deel dat Wéolain genoemd wordt, menscheu wonen, die in

1862 of '63 voor een pokkenepidemie uit Fialaran gevlucht zijn. In Tamiroe-

Ailala wonen lotgenooten van de lieden van Sisi, die vroeger dat deel van Tahakay
bewoonden dat Maoedemoe genoemd wordt.

Al die vreemdelingen staan onder hun eigen hoofden, die slechts in zoover

aan den loro gehoorzamen als zijzelf dat naar omstandigheden wenschelijk of

noodig vinden.
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Het gebied der overige rijkjes aan en nabij de zuidkust, t. w. dat van

Waiwikoe, Waihalé, Fatoe Aroeien en Haitimoe, wordt in zijn geheel ook wel

„de Lioerai" genoemd.

De bewoners ervan, vooral die van Waiwikoe, rekenen zich hooger, voor-

namer dan de andere Beloeneezen. Ze hebben ten gevolge van hun afkomst,

zoo'n hoogen dunk van zichzelven, dat ze de Hollanders au fond hunne Jongere

broeders" vinden, al moeten ze erkennen dat die jongeren de ouderen, dus hun

zelven te slim af zijn geworden, zooals o.a. uit het bezit van verdragend geschut,

van moderne geweren en van stoomschepen blijkt.

Vroeger hebben de Portugeezen er vestigingen gehad en zijn er Portugeesche

geestelijken werkzaam geweest.

Een van de grieven tegen dezen was, dat ze zich lieten dragen, hetgeen

de bevolking vermoeiend, doch meer nog vernederend vond.

Toen in het midden der 18e eeuw of iets eerder de rijkssieraden van

Waihale in Timor-Dilly terecht kwamen en de Portugeezen deze niet terug wilden

geven, kwamen de bewoners der Lioerai in verzet en werden de Portugeezen van-

daar verjaagd, terwijl er toenadering tot de Vereenigde Oost-Indische Compagnie

gezocht werd, die echter nimmer tot geregelde aanraking aanleiding heeft gegeven.

Onder de Portugeezen had 't zij de Lioerai van Fatoe Aroeien, 't zij de

Meromak O'an den rang en titel van Generaal-Majoor, terwijl de andere radja's

in Beloe hoogstens dien van Kolonel hadden.

Waiwikoe is van de vier genoemde rijkjes het krachtigste en brutaalste.

Het brengt geene belasting aan Waihalé op en tracht zich in rang boven Waihalé

te verheffen of zich daarmede althans gelijk te stellen.

In kèiiomèlan (van het Dawansch nèno = dag, zon, en metan = zwart, dus

het land waar de zon ondergaat) woont de eigenlijke radja te Anas.

Noordelijk daarvan is te Wekmoerak nog een hoofd gevestigd, dat zich

vrijwel onafhankelijk van dien radja beschouwt. Hij is de zoon van den oom

van den Amanoebangschen vorst te Nikki-nikki, welke oom bij Fatoe Ro in 't uiterste

noorden van Amanoebang verblijf houdt.

De zoon is gehuwd met een Waiwikoesche prinses. In de buurt van

Wekmoerak wonen vele Waiwikoe's, die daar tuinen bewerken.

Zoowel de radja te Anas als 't hoofd van Wekmoerak brengen belasting

aan Waiwikoe op en niet aan Waihalé.

Lamaknèn en Fialaran kregen ongeveer 50 jaren geleden oorlog met Tahakay

(Portugeesch Timor\ omdat lieden van dit rijkje de vorstengraven van Baoeho hadden

geschonden. Het gelukte de eerstgenoemden de Tahakay's uit hun land te verdrijven.

Het verlaten gebied kwam toen grootendeels aan Lamaknèn, behalve een

klein deel in het westen ervan, dat aan Fialaran ten deel viel. Dit laatste deel
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Maoedemoe genaamd, is nog steeds onbewoond, hoewel er wel tuinen aangelegd

zijn en vee geweid wordt. De streken Diroen en Sisi zijn door Lamaknèns, zij het

ook dun, bevolkt en worden als deelen van dit rijk beschouwd, niettegenstaande

ze feitelijk tot het Portugeesche gebied behooren.

Tahakay is overigens een droog, dor en kaal land, evenals trouwens een

groot deel van Lamaknen.

Te Weloeli in Tahakay aan de grens met Filaran is eene vestiging van Chineezen.

De Lamaknèns zijn diefachtig en oorlogzuchtig. Ze zijn een weinig onbe-

schaafder dan de emma tètoen, hebben minder geweren dan deze, doch meer lansen.

Maoekalar is in het noorden zeer bergachtig, kaal en dor, in het zuiden

laag, vlak en vruchtbaar. Of het als een enclave in het Portugeesche gebied

beschouwd moet worden, dan wel met een smalle strook aan Lamaknen vast zit,

is nog niet uitgemaakt.

Het oostelijk deel wordt door Marai's, het westelijk, t.w. Vohoroea, Okkes

en Matai, door emma Tétoen bewoond.

Het zuidelijkste gedeelte van Maoekatar ligt slechts weinige kilometers

van de zuidkust verwijderd en is daarvan gescheiden door de Portugeesche rijkjes

Soeai en Kamanassa.

Het stond vroeger en staat nog min of meer onder den lioerai van Soeai-

Kamanassa, niet onder dien van Fatoe Aroeiën.

HOOFDSTUK IX.

BLOED- EN AANVERWANTSCHAP.

Vóór dat wij beginnen met de beschrijving der gebruiken die op het

familieleven betrekking hebben, is het gewenscht eerst uiteen te zetten in welke

categoriën de familie verdeeld wordt.

In de eerste plaats heeft men de alien maoen (alien = jongere, maoen =
oudere broer).

Hiertoe behooren iemands vader, grootvader van vaderszijde, overgrootvader

van vaderszijde enz., met hunne broeders en hunne zusters voor zoover deze laatste

niet getrouwd zijn, zoomede dier kinderen, de vrouwelijke alleen voor het geval

zij ongehuwd zijn; voorts iemands zonen en ongetrouwde dochters en dier afstam-

melingen, de vrouwelijke alweer zoolang ze nog ongehuwd zijn; verder iemands

broeders en ongetrouwde zusters met dier afstammelingen, de vrouwelijke zoolang

zij door huwelijk niet uit de alien-maoen zijn getreden. Eindelijk worden ook

tot de alien-maoen gerekend iemands bloed-vrienden.
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Bloed-vriendschap wordt gewoonlijk slechts gesloten tusschen personen die

een gemeenschappelijk belang hebben, dat bijna altijd van min of meer obscuren,

dikwijls zelfs van bepaald misdadigen aard is. Zoo sluiten b. v. lieden die af-

gesproken hebben saam op diefstal uit te gaan vaak bloedvriendschap, om te voor-

komen dat, indien één hunner betrapt mocht worden, hij zijn kameraad zal

verraden. Bloedvriendschap toch eischt van de partijen wederzij dsche hulp en

steun, niet alleen met opoffering van geld of goed, doch zoo noodig van het leven

;

het is een vriendschap tot in den dood.

Zij wordt op de volgende wijze gesloten

Partijen nemen een kommetje met arak, waarin ze een weinig aarde en een

paar droppels van ieders bloed mengen. Ze zetten het kommetje op den grond

en leggen er een mes bovenop. Dan wordt van het sluiten van hun verbond

kennis gegeven aan God en aan de aardgeesten, men belooft elkaar hulp en steun

in alle gevallen, ook al zou het gevolg daarvan zijn, dat de een in het belang

van den ander zou moeten sterven, en spreekt den wensch uit, dat hij die zijn

gelofte mocht verbreken, door het mes moge gedood worden.

Soms offert men bovendien een kip of beter nog een geit aan de aardgeesten.

Daarna wordt het mes weggenomen en drinkt ieder de helft van het mengsel uit.

Bij gegoeden gaat zulk een eed dikwijls met het geven van groote wederzijdsche

geschenken gepaard.

Bloedvriendschap is erfelijk in de families van beide partijen.

Ook kunnen geheele rijkjes of onderdeelen ervan zich door den bloedeed

aan elkaar verbinden. Hij wordt dan door de hoofden afgelegd en heeft ten gevolge

dat de bewoners niet met elkaar mogen oorlog voeren, elkaar niet mogen bestelen

enz. Wanneer personen van een dier rijkjes zich in het gebied van het andere

bevinden, moet desgewenscht de bevolking van dit laatste in hunne voeding

voorzien. Dit wederzijdsche recht op vrije voeding heet moroek-metan (moroek =
bitter, metan = zwart). En men behoeft daarbij niet te wachten tot het voedsel

aangeboden wordt, maar mag het zich zoo noodig ongevraagd toeëigenen.

Ook zonder bloedeed kan men elkaar ten gevolge van innige vriendschap als

alien-maoen beschouwen. Men helpt elkaar dan b. v. bijdragen in de kosten van

huwelijken, begrafenissen, boeten, offeranden, enz., doch dit is geen vriendschap

„tot in den dood" en ze is ook niet erfelijk.

Behalve de alien-maoen heeft men de felloh sawa of fet'sawa (fettoh =
vrouw, sawa = schaamgordel).

Hiertoe behooren iemands gehuwde zusters, dochters, kleindochters, tantes en

oudtantes van vaders en grootvaders zijde, allen met hunne aangetrouwde familie.

En eindelijk hebben we de derde categorie, de oemah-manèh (van oemah =
huis en manèh = man). Zij is de meest gevreesde, doch minst geachte en minst

geliefde van de drie rubrieken, waarin iemands bloed- en aanverwanten verdeeld

kunnen worden.
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Ze bestaat uit de familie van iemands vrouw, en de families van de vrouwen

van iemands vader, grootvader, overgrootvader enz. van vaderszijde, voor zoover

althans die vrouwen niet tot de eigen familie dier mannen bebooren.

Stel b. v. dat ik getrouwd ben met een meisje uit een familie (familie

hier in den uitgebreideren zin genomen), welke we kortheidshalve A zullen

noemen, dat mijn vader zijn vrouw uit eene familie B heeft gekozen, dat mijn

grootvader van vaderszijde met een meisje uit z'n eigen, dus mijn eigen familie

is gehuwd geweest, dat mijn overgrootvader van vaderszijde met een vrouw uit

de familie C is getrouwd geweest, en dat al mijn verdere voorvaderen steeds, 't

zij met meisjes uit hunne, dus mijne eigen familie, hetzij met vrouwen uit één

van de familie's A, B of C zijn gehuwd geweest, — dan vormen deze drie fami-

lies A, B en C mijne oemah-maneh

Tusschen ieder van hen en mijne familie bestaat een band of juister nog

een soort van contract, volgens hetwelk zij de leveranciers van vrouwen voor de

mannelijke leden van mijne familie zijn. Laatstgenoemden zijn min of meer ver-

plicht hunne wederhelften uit een der families .a, B of C te nemen, waar tegen-

over staat dat die families hunne dochters voor bepaalde, onveranderlijke prijzen

moeten afstaan.

Die prijzen zijn vastgesteld toen het eerste huwelijk tusschen een man van

mijn familie en een meisje van elk der genoemde families gesloten werd, toen

dus die families oemah-maneh van mijn familie werden. En die prijzen werden

vastgesteld op dezelfde bedragen als die, waarvoor vóór dien de meisjes uit die

families reeds aan anderen werden geleverd, want in iedere familie zijn de prij-

zen waarvoor men de huwbare dochters van de hand zet vrijwel vast, met andere

woorden voor alle meisjes gelijk.

Die vaste prijzen betreffen niet alleen den eigenlijken koopprijs, doch alle

betalingen — op enkele na, die we later zullen behandelen— , die bij een huwelijk

te pas komen.

Toen die prijzen tusschen mijn familie en b. v. de familie A zijn vastge-

steld, zijn van die vaststelling Késaks opgemaakt. Een Késak bestaat uit één

of twee bundeltjes bamboe-stokjes, die met touw bijeengebonden zijn. Elk der

stokjes heeft z'n beteekenis; zoo wijst in het hier bedoelde geval ieder stokje

een soort van betaling en de grootte ervan aan. De naam van die soort en het

getal dat de grootte der betaling uitdrukt, moet men er echter maar bij onthou-

den. De Késak is dus een soort aanteekenboek, maar 'n treurig, onvolledig soort.

Mijn familie en de familie A bewaren van de vaststelling der prijzen hierboven

bedoeld ieder één Késak; de beide Késaks zijn aan elkaar gelijk, gelijkluidend.

Wanneer ik nu b. v een vrouw uit mijn oemah-maneh A wil trouwen, dan

komt, zoodra over de betalingen gesproken moet worden, zoowel mijn familie als de

familie A met de betrokken Késak voor den dag. Er wordt dan onderzocht of ze nog

met elkaar kloppen, waarna de beteekenis van ieder stokje gememoriseerd wordt.
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Zooals zooeven reeds werd gezegd, is een man min of meer verplicht met

een meisje uit z'n oemah-maneh te trouwen.

Huwt hij een vrouw die geheel buiten zijn oemah-maneh staat, dan moet

hij deze, dus die oemah-maneh daarvan kennisgeven en haar, die zich daarover

miskend gevoelt en zich dus ten zeerste vertoornd toont, een som gelds b. v.

2 souvereigns en f 20.— aanbieden om haar weder in goede stemming te

brengen.

Wanneer de oemah-maneh het aangebodene voldoende acht, geeft zij daar-

van blijk, door aan de jonge vrouw bij wijze van teeken van erkenning een

slimoet te brengen.

Indien iemands oemah-maneh uit meerdere families bestaat en hij een

vrouw uit één dezer kiest, dan moet hij bij gelegenheid daarvan aan de overige

families zijner oemah-maneh kennisgeven en hun daarbij b. v 2 of 6 gulden betalen,

omdat hij geen echtgenoote uit hun midden gezocht heeft. Die families staan er

dan echter op, dat minstens één zijner broeders of neven een vrouw bij hen komt

zoeken.

Zooals wij in de volgende hoofdstukken nog nader zullen zien, moet bi) bijna

alle familie-aangelegenheden de betrokken oemah-maneh, moeten bij sommige

zelfs allen tegenwoordig zijn. Ze wordt dan gewoonlijk minder goed onthaald dan

de alien-maoen en de fettoh sawa, doch daartegenover staat, dat ze voor de

minste verrichting, voor den kleinsten dienst betaling krijgt

Z'n oemah-maneh negeeren durft men niet, want dan zou ze boos worden

en verwenschingen over den schuldige uitstorten en deze zou dan onvermijdelijk

door ziekte of door ongelukken van anderen aard bezocht worden.

In vele gevallen van krankheid b. v., komt de mak'dók (geneesheer-toovenaar)

tot de conclusie, dat ze een gevolg zijn van boosheid van de zijde der oemah-maneh.

Om te genezen moet de lijder deze dan eerst weder door een geschenk ten

zijnen gunste stemmen.

De oemah-maneh maakt van de vrees, die men om bovengenoemde redenen

voor haar koestert, dikwijls gebruik om van de mannen wier oemah-maneh ze is,

geschenken te vragen. Wanneer ze veel b. v 1 souvereign en f 10.— vraagt,

dan laat ze haar verzoek gepaard gaan met het zenden van b. v. een slimoet;

wanneer ze weinig vraagt stuurt ze niets.

De mannen durven dergelijke verzoeken gewoonlijk niet weigeren en

zenden het gevraagde, zij 't ook contre-coeur.

Bijna niemand is zonder oemah-maneh, daar in nagenoeg geen enkele

familie de mannen van ouder tot ouder steeds binnen hun eigen familie gehuwd zijn.

Het vorstenhuis van Waihalé is oemah-maneh van meerdere voorname

radja-families.

Ten slotte zij hier nog opgemerkt, dat men bij voorname lieden niet van

alien-maoen, doch van hoesar datoe (hoesar — navel, datoe = een titel), niet van
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fet'sawa, doch van nai o'an nai fettoh (nai = heer, o'an = kind, fettoh =rr vrouw)

en niet van oemah-inaneh, doch van nai maloen spreekt.

HOOFDSTUK X.

INRICHTING VAN DORPEN EN
WONINGEN.

In Noord Tétoen bestaan de dorpen (Kanoea of Kotta) gewoonlijk uit

6 tot 20 huizen, die door een omheining- omgeven zijn. Die omheining is gemaakt

hetzij van los op elkaar gestapelde steenen, hetzij van horizontaal liggende boom-

stammen en boomtakken, die men heeft opgestapeld tusschen van afstand tot

afstand paarsgewijze, verticaal in den grond gestoken stammen. Ken flinke om-

heining is wel 2 meter hoog en één meter dik.

In oorlogstijd werpt men buiten en op die muren bamboe doeri (doornbamboe).

Een smalle deur of opening in de omheining, die 's nachts gesloten of versperd

wordt, geeft tot het dorp toegang.

De meeste dorpen zijn op heuvel- of bergtoppen, rotsen of andere moeilijk

genaakbare plaatsen gebouwd, ten einde in oorlogstijd beter tegen vijandelijke

overvallen beveiligd te zijn Water is op die plaatsen bijna nooit te krijgen, zoo-

dat dit nagenoeg steeds van buiten, soms van vrij ver moet worden aangedragen.

De dorpen der radja's hebben een sadan fettoh binnen, en een sadan manèh

buiten de muren; in het hoofdstuk oorlog zullen wij daar nader op terugkomen.

In de woonplaatsen van hoofden vindt men voorts hetzij een istasi, een

overdekte plaats waar dienstzaken besproken worden, dan wel een hasoroe-fatin

(letterlijk — ontmoetplaats), die tot datzelfde doel dienst doet en bestaat uit een

groote breed getakte boom, om welks stam platte steenen gelegd zijn die tot

zitplaats dienen. Soms is zoo'n hasoroe-fatin door een laag muurtje omgeven.

Bij bijna iedere kanoea of kotta behooren één of meer gehuchten, lö'oh.

Een lo'oh bestaat uit 2 tot 6 gewone dan wel tuinhuizen en is soms. doch niet

altijd door een omheining omgeven

In tegenstelling met de kotta's die men op moeilijk te bereiken plaatsen

bouwt, kiest men voor de lo'oh plekken uit, die gunstig gelegen zijn om het toe-

zicht op z'n paarden en karbouwen te kunnen houden en zijn tuinen te kunnen

bewaken. Ze liggen dan ook steeds aan of' nabij rivieren, beken of bronnen

Een familie heeft gewoonlijk haar eigenlijk woonhuis in de kotta, doch

bovendien een huis in een lo'oh, waar a tour de röle eenige harer leden verblijf

houden om op de velden en het vee te passen.
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Sterft iemand in de lo'oh, dan wel wordt hij er ziek, dan brengt men hem

naar de kotta over.

Tuinhuizen treft men behalve in de gehuchten, hier en daar verspreid in

de tuinen en velden aan

Karbouwenkralen (natar) zijn omheinde ruimten, die gewoonlijk nabij de

kotta's of lo'oh's, om ot bij een grooten boom worden aangetroffen. De omheining

is op dezelfde wijze samengesteld als de muur om een kotta, doch minder hoog

en minder dik.

In Zuid Tétoen, althans in Waiwikoe, Waihalé en Haitimoe zijn de dorpen

veel grooter dan in Noord Tétoen en niet versterkt. De bewoners toch zijn aan

de vlakte gebonden, kunnen dus geene strategische punten voor hunne dorpen

uitzoeken en trachten daarom hun kracht te vinden in het in groote menigte

bijeenwonen.

De woningen (oemah) van Noord Tétoen verschillen in constructie ten

zeerste van de huizen der Timoreezen (emma dawan). Terwijl deze laatste den

zuiveren bijenkorfvorm vertoonen en op den beganen grond gebouwd zijn, staan

de huizen in Noord Tétoen op palen en zijn ze bovendien van nokken voorzien.

Ze zijn zeer verschillend van grootte en bestaan in verband daarmede uit

meer of minder vertrekken. Allen zijn echter volgens één typisch model gebouwd,

waarvan wij de beschrijving hier laten volgen.

De hoofdstijlen, die waarop de nok van 't dak rust (a en b), heeten

respectievelijk Kakoeloek lor en Kakoeloek hai of Kakoeloek raë.
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Daaromheen staan stijlen van mindere lengte (c t/m. m), die van boven

door dwarsbalken verbonden zijn, waarop het dak ongeveer halverwege de nok en

den benedenrand rust

Onmiddellijk naast al die balken zijn andere, kortere aangebracht, die

slechts + 1. meter boven den grond uitsteken, door dwarsbalken verbonden zijn

en waarop de vloer van de eigenlijke woning c. g. h. e. en de balé-balé c. e. k. i.

rust. Een balk d. f, kotan genaamd, verdeelt den vloer, dus het vertrek c. g. h. e.

in twee deelen, waarvan het deel e. d. f. e. de stookplaats bevat en het deel

d. g. h. f. tot woonplaats dient.

Boven de stookplaats, die nabij den kakoeloek hai is gelegen, is een zol-

dering, kabak hai aangebracht, waarop de djagoeng of mais bewaard wordt;

boven de woonplaats is geen zoldering.

De eigenlijke woning, dus het gedeelte c. g. h. e, is van omwanding voor-

zien. Dit is niet het geval met het gedeelte c. e. k. i. Deze ruimte, sëlak

genaamd, is als balé balé, dus als rust- of ligplaats ingericht. De ligplaats bevindt

zich ongeveer 'ƒ2 meter lager dan de vloer van de eigenlijke woning, terwijl

boven die ligplaats een zoldering is aangebracht, zoodanig dat de ruimte daar-

boven niet van het vertrek c. g. h. e. is afgescheiden, daarmede dus één geheel

vormt, zoodat men, binnenshuis zijnde, het gezicht heeft op die zoldering, die

ongeveer l!/4 meter hooger is gelegen dan de vloer der woning. Die zoldering

wordt kahak lor genoemd.

In sommige huizen heeft men boven dien kahak lor, dicht bij de nok nog

een klein zolderinkje, bahani of kradak geheeten.

Het vertrek c. g. h. e. heeft twee uitgangen, bestaande uit zeer kleine

deuren, waarvan een naar den sëlak en een naar den beganen grond uitgang geeft.

Om buiten te komen moet men dan echter nog onder den rand van het

dak doorkruipen.

De daken toch loopen af tot bij of aan den grond; een of twee uitsnijdingen

uit den rand dienen tot in- en uitgang en zijn meestal zóó klein dat men, er

doorkruipende, nog met het dak in contact komt.

De vuurplaat is in die ruimte c. d. f. e. dicht bij den kakoeloek hai op

den vloer aangebracht.

Zij bestaat uit een door balken omgeven vierkant, waarbinnen zich aarde

en asch bevindt.

Wanneer men z'n potje koken wil, zet men dat op een drietal steenen

dat op de vuurplaat ligt en tusschen welke steenen het vuur dan wordt gestookt.

Verder vindt men op den vloer tegen den kakoeloek lor aan een platten steen,

lor fafoehoen genaamd, en op den kahak lor tegen denzelfden balk aan een derge-

lijken steen, die lor hoen heet (fafoehoen = onder, hoen = hoogste voornaamste).

Beide steenen zullen wij in de volgende hoofdstukken nog meermalen

bespreken.
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Naar de wijzen waarop de nokken der daken gedekt worden, verdeelt

men de huizen in oemah rabi en oemah kakadoek.

Bij de eerste soort wordt de alang-alang waarmede de nok gedekt wordt, met

het afgesneden worteleinde naar boven gewerkt, zoodanig dat de nok een soort

kam of borstel vormt. De nok is bij deze huizen zonder versiering.

Bij de oemah kakadoek is de alang-alang van de nok met het blad naar boven

geplaatst en zijn de uiteinden dier bladeren in elkaar gewerkt of gevlochten,

zoodat men in elkaar gewerkte en geen borstelvormige nok krijgt. Zoowel aan

de uiteinden als in 't midden van deze nok worden hoornvormige punten gewerkt.

Daar waar men zijn dooden in houten kisten of liever in uitgeholde boom-

stammen begraaft, wonen de levenden in oemah rabi ; overal elders bewoont men

oemah kakadoek.

De daken der huizen zijn van alang-alang of gëbangpalmbladeren gemaakt,

de vloeren zijn van hout of bamboe, de omwanding is van hout, bamboe of bébak

(bladstelen van den gebangpalm) vervaardigd.

De hoekbalken van de woning en de deurposten zijn somtijds met ruw

snijwerk versierd.

Het is niet onverschillig in welke richting men zijn woning plaatst.

Soms bouwt men ze met de sëlak in de richting van het zielenverblijf (in Fia-

larang dus van den berg Lekaan), dan wel van de landen van waar de eerste vorsten

hunne vrouwen gekregen hebben (in Fialarang dus in de richting van Waihalé,

Lakékoen of Balibo) of, zooals in het kustland van Djeniloe, in de richting der zee.

Van een gezin slapen de vader, de moeder, de kleine kinderen en de oude

familieleden in de eigenlijke woning, de volwassen zonen op de sëlak en de huw-

bare dochters in afgesloten bamboehokjes (x en ij), die men onder het groote

dak, buiten tegen de omwanding der eigenlijke woning heeft aangebouwd, en

waar de jonge dames gelegenheid hebben ongestoord nachtelijke bezoeken van

jonge mannen te ontvangen. Deze hokjes hebben geen communicatie met de

eigenlijke woning, doch aparte uitgangen.

Soms is achter tegen het huis, dus langs de lijn g. h, nog een soort ach-

tergalerij g. h. n. o. aangebouwd, waar dan veelal ook nog een stookplaats wordt

gevonden en vanwaar men dan met een deur toegang tot de woning heeft.

Bij groote huizen zijn van het inwendige vertrekken afgeschoten, waar de

vader en de moeder apart slapen of die tot andere doeleinden dienen, terwijl ook

meermalen de deelen c. d. f. e. en d. g. h. f. van elkaar zijn afgeschoten.

De huizen worden door de eigenaars zelf met hunne familieleden en dorps-

genooten gebouwd.

Alleen voor enkele bezigheden als meten en passen, moet men soms een

deskundige van een ander dorp te hulp roepen, welke deskundige, bëdaïn taha

ai (bedaïn r— deskundige, taha = snijden, ai — hout) genoemd wordt, en die voor

zijn moeite evenals de andere helpers beloond wordt met vrije voeding en een
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deel van het vleesch der dieren, die bij die gelegenheid geslacht worden (zie

hoofdstuk godsdienst).

Aangeteekend zij, dat de woningen in Zuid Tétoen van geheel andere

constructie zijn.

De tuinhuizen zijn van zeer eenvoudige samenstelling en niet op palen

gebouwd.

•» k • i

ƒ

d

c3a

f

b© nok c©/
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dakrand.

De nok rust gewoonlijk op twee palen b en c.

Op de plaats a staat nog een verticale, eenigzins kortere paal, waarop

het dak rust. Rondom deze drie palen staan kleinere (h t/m o.), die het dak

niet ver van zijn benedenrand stutten.

Tusschen paal a en het dak is een zolderinkje, a. d. e. f' aangebracht,

dat bahani genoemd wordt, terwijl bij dien paal een bamboe g. in den grond

staat, die aan zijn boveneinde tot een mandje is gespleten en gevlochten en waarin

een steen ligt. Bamboe en steen heeten kradak.

Een en ander zullen wij in de volgende hoofdstukken nog wel weder

ontmoeten.

HOOFDSTUK XI.

GEBOORTE, NAAMGEVING, enz.

Reeds gedurende de zwangerschap wordt de zwangere, wanneer zij pijnen

voelt of ook wel bij wijze van voorzorgsmaatregel, met gekauwde kömiri, boom-

schors en boomwortelen ingewreven en gemasseerd, ten einde de pijnen te stillen

of de goede ligging van het kind te bevorderen.
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De persoon die daarbij hulp verleent is gewoonlijk een vrouw, een enkele

keer echter ook wel 'n man ; men noemt haar emma kaër karonak (emma ~
mensch, kaër =; vasthouden, karonak — glad), dus de persoon die het gladde

(kind) vasthoudt.

Het zijn eenvoudig menschen, die door ondervinding verstand van de

behandeling van zwangerschap en van bevallingen hebben opgedaan en die men

in elk dorp aantreft. Zij verrichten hun werk als vriendschapsdienst, maken er

geen beroep van. De schors en de boomwortelen die ze als medicijn gebruiken

zoeken zij zelf; ieder neemt daarvoor z'n eigen soorten

Wanneer een vrouw 6 a 8 maanden zwanger is en haar toestand ook

invloed op hare gelaatstrekken begint uit te oefenen, zegt men tot haar: „o-ne

isien kokèk" oi „ö-ne isien iha loean" (ó=jou, isien = lichaam, kokèk =
verlaten, iha = zijn, loean =: buiten), waarmede men bedoelt dat een deel harer

zeven zielen die zij in gezonden toestand heeft, evenals ingeval van ziekte haar

lichaam heeft verlaten.

Het is dan tijd dat de mak'dok (toovenaar-dokter) wordt geroepen om de

verdwenen zielen naar het lichaam der zwangere terug te voeren. Hoe hij dat

bewerkstelligt, zullen wij in het hoofdstuk over „godsdienst" nader uiteenzetten.

Wanneer het oogenblik der bevalling nadert, wordt de emma kaër karonak

geroepen om te assisteeren. Haar hulp is ook bij abnormale bevallingen van

weinig ingrijpenden aard en bepaalt zich hoofdzakelijk tot het wrijven van den

buik met de zooeven reeds genoemde ingrediënten; voor het overige laat ze den

gang van zaken aan moeder natuur over.

Zoodra het kind geboren is wordt de navelstreng met een mesje of met

een scherp gemaakt stuk bamboe, van de soort die fafoeloe genoemd wordt,

doorgesneden.

De jonggeborene wordt vervolgens met warm water begoten en met këmiri

en kapas schoon gemaakt.

De moeder wordt ook met warm water besprenkeld, terwijl men haar

bovendien met kracht water tegen den buik, de lendenen en den nek gooit en

een in het vuur verwarmden ouden doek op buik, borsten, nek en voorhoofd drukt.

Die behandeling van den buik en van de lendenen heeft ten doel alle

inwendige vuil te verwijderen, die der borsten om de melkvorming te bespoedigen

en te bevorderen en die van den nek en van 't voorhoofd om flauwte te voorkomen.

Deze bewerking der genoemde lichaamsdeelen wordt gedurende geruimen

tijd, dikwijls tot aan het haarscheren van het kind, gewoonlijk om de twee, drie

dagen herhaald.

Met dezelfde bedoeling drinkt de jonge moeder gedurende de eerste dagen

warm water en soms arak.

De nageboorte wordt in een ouden pot of mand gedaan, die, om spoedig

bederf te voorkomen, verder met asch wordt gevuld en dan voorloopig bewaard.
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wordt een vuur aangelegd, dat hai manas (van hai = vuur
;
manas == warm) ge-

noemd wordt en waarmede haar lichaam voortdurend berookt en geroosterd

wordt

Dit wordt gedaan om de patiënte voor ziekte te bewaren en om haar

herstel te bevorderen. Het vuur moet zorgvuldig onderhouden worden, want het

mag vóórdat de plechtigheid van het naar buiten brengen der kleine plaats heeft,

niet uitgaan.

Kort na de geboorte krijgt het kind een naam.

Gewoonlijk is dan de melkafscheiding bij de moeder nog niet begonnen,

zoodat er een andere zoogende vrouw bij te hulp geroepen wordt Deze legt de

kleine aan de borst, terwijl een ander, b.v. de vader, den naam van een van de

voorvaderen van het kind opnoemt. Wanneer dit dan tegelijker tijd of zeer kort

daarna gaat zuigen, ontvangt het den naam die opgenoemd is, in 't andere geval

wordt het onder het noemen van een anderen naam weer aan de borst gelegd,

net zoolang totdat het door te gaan zuigen heeft aangegeven welken naam het

moet dragen.

Achter z'n eigen naam draagt men gewoonlijk dien van z'n vader, zoodat

ieder mensch twee namen heeft.

Wanneer het kind later aanhoudend kermt of huilt, zoekt men de oorzaak

daarvan meestal in z'n naam en wordt een andere voor hem gezocht.

Dit kan op dezelfde wijze geschieden als waarop het z'n eersten naam kreeg.

Men kan echter ook, terwijl het kind schreit, namen van z'n voorvaderen opnoemen en

laat het dan den naam houden die opgenoemd was toen het met weenen uitscheidde

Indien een en ander echter niet helpt wordt de hulp van den mak'dok

ingeroepen.

Deze voelt den pols van den kleine en maakt dan uit welke geest of

macht vertoornd is en in z'n boosheid het kind leed doet. Gewoonlijk is dit een

der geesten van de voorouders.

Er wordt, om deze weder goed te stemmen, een mandje (hanimatan) met

een sirihblad,, een stukje pinang en een zilveren voorwerp op den kahak lor

van de woning gezet, opdat de vertoornde geest daarvan voorloopig de zielen zal

kunnen nuttigen en gebruiken, terwijl men hem tevens belooft een varken of 'n

ander dier aan hem te zullen offeren, wanneer hij aan het geschrei een einde

maakt.

Tegelijkertijd wordt dan echter toch ook de naam van 't kind veranderd.

Eén of twee dagen na de bevalling wordt de pot of de mand met de nage-

boorte in een koesambi-of waringinboom gehangen; in sommige streken mag alleen

wanneer het kinderen van voorname hoofden betreft daarvoor een waringin worden

uitgekozen.

Na één tot twee maanden heeft de plechtigheid van het hoofdscheren

koi oeloen (van koi == scheren en oeloen = hoofd) plaats.

Verh. Bat. Gen, deel UV, 3« etuk, 4
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Bij die gelegenheid mogen moeder en kind voor 't eerst na de bevalling

hun woning verlaten.

Tot op dat oogenblik heeft de moeder geen arbeid mogen verrichten

en hebben zij noch haar huisgenooten goederen, hun toebehoorende, mogen ver-

vreemden.

Bij het koi oeloen moet de familie der moeder, dus de oemah maneh

tegenwoordig zijn. Een manlijk en een vrouwlijk lid dier familie vervullen daarbij

de functiën van ina koöes en ama koöes, (ina = moeder, ama = vader, koöes =
dragen).

Zij zijn in hun beste plunje gestoken en hebben een slimoet medegebracht,

waarin ze het kind bij 't begin der plechtigheid naar buiten en bij 't einde weder

naar binnen dragen.

Zoodra de kleine buiten komt hebben aardige symbolische voorstellingen

plaats.

Tndien 't kind een jongen is staan bij de woning eenige mannen hout te

kappen (zooals dat bij 't aanleggen van tuinen wordt gedaan), netten te werpen

en ander mannenwerk te verrichten, terwijl meestal ook een koppesneller met het

geweer in de hand ronddanst en op een gegeven moment dat wapen afschiet.

Wanneer 't kind een meisje is zijn buiten vrouwen bezig met koken, weven,

kapas (katoen) schoonmaken enz. en brengt bovendien eene vrouw een brandend

stuk hout, dat ze van de hai manas heeft genomen, naar een ander huis.

Deze handelingen drukken de hoop uit dat het kind later ijverig en bedreven

moge worden in de werkzaamheden die het te wachten staan, dat het, indien 't

een jongen is, dapper moge worden in den oorlog en indien het tot het vrouwelijk

geslacht behoort later naar een ander huis zal worden gebracht, m. a. w. zal

trouwen.

Het bij deze gelegenheid van de hai manas genomen stuk brandend hout

is het eerste dat aan dat vuur wordt ontnomen. Vóór dien was het verboden van

de hai manas iets af te nemen of er ander vuur mede aantemaken.

Wanneer het kind naar buiten gebracht is wordt z'n hoofd geschoren.

Daartoe neemt een lid van de oemah-maneh het mes en beweegt dat zeven

malen heen en weer in de richting van het hoofd van het kind dat geschoren

worden moet. Deze beweging heet tétéra dala hitoe (van tétéra = heen en

wêergaan, dala = keer en hitoe — zeven) en geschiedt om de hoop uittedrukken

dat de kleine later zeven kinderen moge krijgen

Vervolgens scheert hij een paar haartjes weg, waarna het overige door een

wilkeurig persoon kan worden afgeschoren. Men laat echter steeds een pluim

midden op het hoofd staan,

In sommige streken wordt het afgeschoren haar dadelijk door een lid der

oemah-maneh in een pisangblad gewikkeld; elders doet men dat na het eerst in

een pot met water waarin een ring gelegen is te hebben laten vallen, met welk
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water de familieleden dan hunne oogen bestrijken, opdat deze even helderziend

mogen worden als die van het kind.

In elk geval wordt het in pisangblad gepakte haar na afloop der plechtigheid

door de oemah maneh mede naar huis genomen en daar in een klapper-, pinang-,

of anderen vruchtboom gehangen, die dan naar het kind genoemd wordt en voortaan

aan hem toebehoort.

Alle boven beschreven ceremoniën gaan met feesten gepaard; men slacht

één of meer karbouwen en varkens, eet, drinkt en danst, meer of min, al naar

gelang van de meerdere of mindere gegoedheid der ouders.

Bij het naar huis g an worden de leden der oemah maneh beloond voor het

medebrengen der slimoet en bovendien voor alle diensten, hoe klein ook, die ze

gepresteerd hebben Zoo krijgt hij die 't haar afgeschoren heeft 2 tot 6 gulden,

de ina koöes en de ama koöes weder andere bedragen, enz

Kort na afloop van de feesten neemt de moeder een klapperdop, doet daar

wat asch van de hai manas in en gaat er mede naar een kruispunt van twee

voetpaden Daar zet ze den klapperdop neer en schopt hem met den hiel van

den luikervoet omver Deze handeling heet sidi akoe manas (van sidi =: schoppen,

akoe r= asch en manas — warm). De moeder neemt daarmede voorgoed afscheid

van het vuur dat haar geroosterd en berookt heeft en schopt op die manier alle

verdere gevolgen der bevalling van zich af

Aangeteekend zij hier nog dat in enkele streken het in een boom hangen

van de nageboorte en het naar buiten brengen van het kind, gepaard met de

symbolische handelingen, soms tegelijkertijd, op den zevenden dag na de bevalling,

plaats hebben. Na één of twee maanden heeft dan ook hier het haarscheren plaats.

Bij elk dier gelegenheden wordt dan een feest gegeven, zoodat deze wijze van

doen duurder uitkomt dan de eerstbeschrevene en dan ook minder veelvuldig

voorkomt.

De besnijdenis bestaat alleen voor jongens en wordt tusschen hun 12e en

20e jaar met behulp van een mesje en een stuk koesambi- of sisihout, doch

overigens zonder de minste plechtigheid verricht. Men gebruikt een van de twee

genoemde houtsoorten die nog al hard zijn, opdat het behandelde lichaamsdeel

even flink en stevig als dat hout worden moge.

De operatie wordt met 10 a 25 cent betaald.

Zij heeft geen godsdienstige beteekenis ; men onderwerpt zich er aan omdat

men anders door de leden van het schoone geslacht uitgelachen en bespot wordt.

Het uitrukken of afscheren van het haar der schaamdeelen is bij beide

seksen algemeen. Bij het uitrukken gebruikt men een tangetje.

Het tandenvijlen komt wel voor, doch is niet algemeen in gebruik en

wanneer men het doet vijlt men gewoonlijk slechts weinig af.

Het wordt gedaan zoodra de kinderen volwassen worden of vóór het

huwelijk en gaat met geene plechtigheden of feesten gepaard.



52

In Zuid-Tétoen is dit anders ; daar wordt wel feest gevierd en bij gelegenheid

een varken geslacht. Daar is het tandenvijlen trouwens meer algemeen en wordt

er ook een grooter gedeelte van afgavijld.

HOOFDSTUK XII,

HUWELIJK.

§ I. Vrijage.

De omgang tusschen de jongelieden van beiderlei kunne is in Noord-

Tétoen buitengewoon vrij, volgens onze begrippen van zedelijkheid zelfs zeer

immoreel.

De jonge meisjes worden er, zooals iemand mij dat eens op typische wijze

duidelijk trachtte te maken, beschouwd als handelsgoed, als koekjes om te ver-

koopen. Zij slapen zooals wij in het hoofdstuk „woningen" gezien hebben, in

aparte, tegen het eigenlijke huis aangebouwde bamboe hokjes, waar ze de jonge

mannen vrijelijk kunnen ontvangen ; laatstgenoemden hebben hun legerstede op de

sëlak en zijn dus 's nachts ook geheel vrij in hunne bewegingen.

Jongens en meisjes en ook mannen en vrouwen vereenigen zich dan dik-

wijls om te tébé.

Dit tébé is een soort van dans, die uitsluitend 's avonds of 's nachts ge-

danst wordt, en waarvan de voornaamste aantrekkelijkheid daarin bestaat, dat zij

als 't ware een markt van vrouwen en mannen vormt, dat men er ruime keuze

heeft en dat men zich, dank zij het nachtelijk duister, voor niets behoeft te ge-

neeren.

Het behoeft geen nader betoog dat er dus heel wat aan Amor en Venus

geofferd wordt en dat geen enkel, of althans slechts uiterst weinig meisjes bij het

in 't huwelijk treden nog maagd zijn. Het aantal dat haar ontmaagding te danken

heeft aan den man met wien ze later trouwen is eveneens zeer klein; verreweg

de meesten hebben hunne gunsten onder verschillende mannen verdeeld.

Zij laten zich daar echter behoorlijk voor betalen. De betaling bedraagt

!/4 tot één gulden, soms nog meer en is afhankelijk van den stand, den leeftijd,

de meer of mindere aantrekkelijkheid van 't meisje, enz. Voor een weinig méér

blijft ze den betaler gedurende eenigen tijd „getrouw.'' Personen die b. v. ge-

durende eenige weken op een bepaalde plaats moeten doorbrengen, „huren" dik-

wijls 't een of ander meisje voor den duur van hun verblijf. De betalingen die

de meisjes bij de verschillende gelegenheden ontvangen, dragen ze aan haar moeder

af, die ze als welkome bijdragen in 't huishouden accepteert.
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Alleen wanneer maagden zich voor 't eerst aan intiemen omgang met

jongelieden overgeven, durven ze meestal hare verdiensten niet dadelijk aan

hare moeder ter han 1 stellen; zij bewaren die dan tot ze een zóó verleidelijk

bedrag vertegenwoordigen, dat de moeder bij het ontvangen daarvan zoodanig in

de wolken is, dat zij de ernstige berisping die ze anders fatsoenshalve ten gevolge

van den eersten misstap aan haar dochter zou meenen te moeten geven, geheel

of althans grootendeels achterwege laat.

Het kost een maagd niet veel tijd om zóó'n verleidelijk bedrag bijeen te

krijgen, daar zij haar gunsten gewoonlijk goed, duurder dan andere vrouwen en

meisjes laat betalen. De man die er 't eerst van profiteert betaalt b. v. 2 so-

vereigns en f 20.— , doch heeft dan ook gedurende ongeveer een maand recht op

haar.

Dat waar dergelijke toestanden heerschen het krijgen van onechte kinderen

een meisje niet tot schande wordt aangerekend, spreekt bijna van zelf.

Wanneer jongelieden werkelijk op elkaar verliefd worden en het dus hun

illusie is, eenmaal met elkaar te trouwen, leven ze eenigen tijd in stilte saam.

Ze beloven elkaar trouw en wisselen ten bewijze daarvan geschenken. De jongen

ontvangt b. v. een slimoet of een buikband van 't meisje, dit een kam, een ring,

een armband of iets dergelijks van den jongen man.

Deze geschenken noemt men hérin sesoeit (van hérin = buikband en së-

soeit = kam) of iboen lian (van iboen = mond, lian = stem): het zijn de bewijzen

voor 't bestaan van wat men zou kunnen noemen een geheim engagement. Dat

de verliefden elkaar gewoonlijk niet al te best vertrouwen, is na het leven dat

ze meestal achter den rug hebben, niet al te zeer te verwonderen.

Daarom ook zijn er verschillende manieren om de beloften van trouw te

verzwaren en te versterken.

Eén dezer is het ha kamaïn, van ha = eten en kamaïn = speeksel, een

soort eed die door de verliefden op de volgende wijze wordt afgelegd. Ze nemen

twee sirihbladeren en twee schijfjes pinang en voegen daar een weinig aarde bij.

Dan spreken ze hun belofte uit, b. v. behelzende dat ze nimmer met een

ander zullen trouwen, nooit met een ander intiemen omgang zullen hebben, dat

ze tegelijk wenschen te sterven, enz. Zij roepen daarbij den rai-bót (van

rai = aarde, bot = groot) dus de aarde, en de aardgeesten, als getuigen aan en

drukken den wensch uit, dat degeen die de belofte zal verbreken door het speek-

sel van den ander moge verteerd worden.

Vervolgens strooien ze wat rijst over de sirih, de pinang en de aarde,

kauwen ieder één der sirihbladeren en één der stukjes pinang met een weinig

aarde en verwisselen dan na eenigen tijd van pruim, zoodat dan de één de sirih

en de pinang van den ander kauwt. De eed is daarmede afgeloopen ; die hem

schendt wordt onvoorwaardelijk ziek en moet, indien de ziekte niet bijtijds op de

juiste wijze behandeld wordt, sterven.
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Hij die de zieke echter kan genezen is de inak'dók, de geneesheer toove-

naar. Wanneer hij er op de een of andere wijze, b. v. door bekentenis van de

zieke, achter is gekomen, dat de krankheid een gevolg is van het verbreken van

het ha kamaïn, dan past hij een eenvoudig middel toe om de ongesteldheid te

doen wijken.

Wat toch is er bij de eedaflegging gebeurd?

Toen de zieke de sirih-pruim van den ander heeft gekauwd is er een

weinig van het sirih speeksel van dien ander in den navel vanhaar of hem (laten

we stellen dat het een „haar"' is) die thans ziek is, terechtgekomen. Het is daar

blijven zitten totdat zij de gedane gelofte verbrak en toen is het begonnen die

geloftebreuk te wreken en haar ziek te maken.

Zoolang het sirihspeeksel in den navel blijft zitten zal de patiënte ziek

blijven en na eenigen tijd moeten sterven.

De mak'dók nu kan dat speeksel er uit verwijderen. Daartoe neemt hij

een draad ter lengte van den afstand van den mond tot aan den navel van de

patiënt, bindt aan 't eene einde een stukje pisang en laat dit de zieke slikken,

zorg dragende het andere einde van den draad goed vast te houden.

Wanneer deze draad nu behoorlijk gespannen is, en het stukje pisang dus

in den navel kan geacht worden te zitten, wordt dit langzamerhand weder te

voorschijn getrokken Gewoonlijk zit het ziekte veroorzakende sirihspeeksel dan

aan de pisang en is de patiënt gered.

De ha kamaïn wordt ook wel tusschen echtgenooten afgelegd, om ieder

hunner meer zekerheid te geven dat de ander geen ontrouw zal plegen. Ook

beloven op deze wijze gehuwde mannen en gehuwde vrouwen wel met elkaar te

zullen trouwen, wanneer hun tegenwoordige wederhelften zullen zijn overleden.

Een ander soort van trouwbelofte is de raë foek (van raë = bewaren, foek =
haar). Deze bestaat daarin dat de verliefden, terwijl ze elkaar eeuwige trouw

beloven, elkaar zeven haren bij de kruin van 't hoofd uittrekken, ze met een

stukje was aan 't eene einde aan elkaar verbinden en ze dan om een stokje winden.

De jongen bewaart dan de haren van 't meisje, 't meisje die van den jongen.

Ze moeten dat haar behoorlijk verzorgen door het van tijd tot tijd af te

wikkelen en met olie in te wrijven. Hij die dit nalaat krijgt hoofdpijn

Wanneer een der partijen de trouwbelofte verbreekt, is de andere, dank

zij het bezit van het stokje met haar, in staat zich daarover te wreken.

Hij gaat daartoe naar zijn voho (offerplaats) voor de aardgeesten, legt

daar een blad sirih en een stukje pinang als offer op, geeft van de schending

der belofte aan de aardgeesten kennis en verzoekt deze den eedbreukige te straf-

fen. Hij strooit dan als offer aau die geesten nog wat rijst en kan daarna twee

wegen volgen.

Wanneer z'n toorn namelijk bijzonder groot is, verbrandt hij het stokje met

haar; de eedbreukige krijgt dan hoofdpijn en moet na langdurig lijden sterven.
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Is 's mans toorn ecbter minder hevig, dan verstopt hij het stokje in of bij den

voko; de eedbreukige krijgt dan wel aanhoudende hoofdpijn, doch sterft er niet aan.

Eerst wanneer beide partijen elkaar het stokje met haar hebben terugge-

geven houdt die pijn op.

De zwaarste gelofte, ook in liefdeszaken, is de bloedeed, die op dezelfde

wijze afgelegd wordt als dat bij 't sluiten van bloedvriendschap het geval is.

Degeen, die hem verbreekt, moet onvoorwaardelijk sterven.

Behalve middelen om zich van een bestaande liefde te verzekeren, bestaan

er ook die ten doel hebben niet bestaande liefde op te wekken. Jonge mannen

hebban namelijk verschillende middelen om meisjes op wie zij verliefd zijn, doch

die hun liefde niet beantwoorden, gunstig voor zich te stemmen.

Men gebruikt daarvoor ai banat, bestaande uit boomwortelen of schors die

men zelf zoekt of, als men de kunst van dat zoeken niet verstaat, van iemand

die dat wél kan, koopt. De ai banat wordt vervolgens op verschillende wijzen

aangewend ; de een kauwt ze en spuwt het kauwsel dan neer op een plaats die

het meisje gewoon is te passeeren; een ander wrijft het langs den onderrand

van de slimoet van z'n aangebedene, wanneer hij deze, die slimoet namelijk, eens

toevallig buiten ziet hangen,— anderen passen weer andere middelen toe, die alle

echter het gevolg hebben of behooren te hebben, dat in 't hart der betrokken

schoone de liefde voor den jongen man ontwaakt.

§ 2, De Sirih-pinang.

Een man kan trouwen: lo met een meisje dat tot z'n eigen familie (fami-

lie hier in den ruimeren zin genomen), 2o met een meisje dat tot zijn oemah-

manèh, en 3o met een meisje dat noch tot z'n ei^en familie, noch tot z'n oemah-

manèh behoort. Een huwelijk met een vrouw uit zijn eigen familie is 't goed-

koopst en 't eenvoudigst. Daarbij heeft geen enkele familie het verlies van een

harer leden te betreuren, behoeft dus dat verlies niet met geld en goed te worden

vergoed en hebben slechts weinige ceremoniën plaats, kan alles „en familie"

worden behandeld.

Bij dergelijke huwelijken is de sirih-pinang slechts uiterst klein of gelijk

nul en wordt in 't geheel geen koopprijs betaald, terwijl het onverschillig is of

de man bij de vrouw of deze bij den man in gaat wonen

"Wel geeft men van de zaak kennis aan de geesten der voorouders.

Huwelijken binnen de familie worden het meest onder de armere lieden gesloten.

De meer gegoeden trouwen gewoonlijk met vrouwen uit hun oemah maneh.

Aan zulk een huwelijk wordt de voorkeur gegeven boven een met een meisje uit

een geheel vreemde familie en wel ten eerste omdat zulk een huwelijk goed-

kooper is, en ten tweede omdat het niet wenschelijk is om, zooals door 't huwelijk

met een vreemde zou gebeuren, het getal families waaruit z'n oemah-maneh reeds

bestaat, weder met een te vermeerderen Het is goedkooper, omdat men, zooals
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we in hoofdstuk )X gezien hebben, dan geen geld behoeft uit te geven om de

boosheid van zijn oemah-maneh over het nemen van een vreemd meisje te bezweren.

En dat een zoo beperkt mogelijke oemah-maneh wenschelijk is, ligt na 't

geen in evenaangehaald hoofdstuk omtrent haar is medegedeeld, voor de hand;

daarin toch is gebleken dat elke familie, waaruit de oemah maneh bestaat, erger is

dan een verzameling van tien schoonmoeders in Europa.

Daarom ook trachten vele ouders door hunne zonen reeds tijdens hun

kindsheid aan meisjes uit de oemah-maneh van ongeveer denzelfden leeftijd ten

huwelijk te beloven, uitbreiding der oemah-maneh te voorkomen. De ouders

der beide kinderen wisselen daarbij horak, d. w. z. verbodsteekens, waardoor

zij te kennen geven dat ze hunne kinderen voor anderen verboden, dus voor

elkaar bestemd beschouwen. De horak bestaan uit dezelfde voorwerpen, als de

in de vorige paragraaf reeds besproken iboen lian of hérin sësoeit.

Het gebeurt natuurlijk meermalen dat de kinderen zich later niet aan de

afspraak hunner ouders storen, b. v. wanneer een van beiden verliefd wordt op

een derde of wanneer het meisje van een ander bevallen moet, dan wel zóó in 't

oogloopend veel met andere mannen geleefd heeft, dat op haar van toepassing

is de spreekwijze: „fahi krékas, taïs bosan" (van fahi = varken, krékas = mager,

taïs = slimoet, bosan = oud) hetgeen zooveel beteekent sis: van haar is de fleur

af. In de beide laatste gevallen zal de jongen meestal een huwelijk met zoo*n

beschadigde schoone weigeren. De partij die er de schuld van is dat de tusschen

de ouders gemaakte afspraak niet nagekomen wordt, moet aan de andere daarvoor

een vergoeding betalen Indien de jongen de schuldige is moeten z'n ouders b v.

2 sovereigns en f 20. — , wanneer het meisje schuld heeft moeten haar ouders b v.

2 zijden en 2 of 4 gewone slimoets betalen.

Deze bedragen zijn gebruikelijk in den gegoeden stand; bij arme families

zijn ze kleiner, bij voorname hoofden grooter. Waar in den vervolge over betalingen

gesproken zal worden zullen, wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk er bij

gezegd wordt, steeds de bedragen opgegeven worden die in gegoede kringen

ongeveer in gebruik zijn.

Wanneer een jongen en een meisje elkaar zonder medeweten hunner

ouders beminnen en het plan hebben later met elkaar te trouwen, dan wisselen

ze, zooals wij in de vorige paragraaf gezien hebben, de hérin sësoeit of iboen lian.

Ze zijn dan wat men zou kunnen noemen „in stilte geëngageerd."

Wanneer het meisje den band verbreekt, heeft dit geen verdere gevolgen

;

verbreekt de jongen hem, dan moet hij het meisje een vergoeding geven, waarna

ze elkaar de hérin seroeit teruggeven. Indien ze het over het bedrag der ver-

goeding niet eens kunnen worden of het meisje te boos is om er met den jongen

over te onderhandelen, dan toont eerstgenoemde de hérin sësoeit aan hare ouders,

die dan een eisch tot schadevergoeding bij de ouders van den jongen indienen

en desnoods de hulp van den rechter inroepen om hun tot betaling te dwingen.
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Het bedrag der vergoeding is gewoonlijk één sovereign en 10 gulden of

het dubbele daarvan Ze beet didin sarah (van didin = wand en sarah = be-

dekken) en dient om de schande, het meisje door 't afbreken der liefdesbetrek-

kingen aangedaan, te bedekken.

Wanneer de jongen haar, die hij in den steek laat, bovendien ook zwanger

gemaakt heeft, moet hij behalve de didin sarah nog de taha-bëlioen (van

taha = kapmes en bëtioen — bijl) betalen. Dit is een vergoeding ten bedrage van

ongeveer f 6, die hij verschuldigd is om de kosten te betalen die bij de bevalling

gemaakt zullen moeten worden voor 't kappen van hout om het vuur, hai =
manas genaamd, aan te leggen en voor 't halen van water om moeder en kind

te wasschen.

Stellen wij thans het geval dat de iboen-lian niet verbroken wordt, dat de

liefde dus bestendig van duur is.

Wanneer dan het vrijen in stilte, bosok maloe (van bosok = bedriegen

en maloe = elkaar) geheeten, eenigen tijd geduurd heeft, dan deelen meisje en

jongen den stand van zaken aan hunne ouders mede, daarbij als bewijs de hérin

sesoeit overleggende. Indien de ouders van den jongen in de keuze van huu zoon

bewilligen, doen ze voor hem bij de ouders van 't meisje aanzoek om haar hand,

welk aanzoek ze vergezeld doen gaan van de aanbieding van een bedrag van

ongeveer 6 gulden.

In het geval dat de ouders van het meisje het aanzoek aannemen,

ontvangen ze van de ouders van den jongen nog een tweede bedrag van 2 tot 10

gulden of één sovereign, waarvoor laatstgenoemden dan de barak in den vorm

van een slimoet of buikband in ruil krijgen. Hiermede is het meisje dus voor

anderen verboden verklaard.

De jongelui zijn nu even ver op den weg, die ten huwelijk leidt, gevorderd,

als zulke, die in hun jeugd reeds door hunne ouders aan elkaar zijn uitgehuwe-

lijkt; ze zijn wat men zou kunnen noemen „publiek geëngageerd."

De ouders der jongelui beginnen dan langzamerhand over het huwelijk en

over de daaraan voorafgaande betaling der sirih-pinang te onderhandelen.

Deze sirih-pinang bestaat uit zes onderdeden, t. w : 1° de soerik-diman

(van soerik = hakmes en diman = lans), 2° de lor-hoen lor-fafoehoen (zie hoofdstuk

woningen), 3° de taha-bëlioen (van taha — kapmes en belioen = bijl), 4° de

takan-boea (van takan = sirih en boea — pinang) of eigenlijke sirih-pinang,

5° de oi nö koelit (van oi = rotan, no = en, koelit = huid) en 6° de koekoen étoe

(van koekoen = onzichtbare, étoe = rijst).

De bedragen die men voor de takan boea en voor de koekocn étoe schuldig

is, hangen, zooals we zullen zien, van de omstandigheden af; de overige zijn voor

alle meisjes uit dezelfde familie gelijk, zijn dus in elke familie vast.

Wanneer de dag, die door de wederzijdsche ouders voor het huwelijk is

vastgesteld, is aangebroken, dan begeeft de biuidegom of manèh foöe (van
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manèh = man en foöe = nieuw) zich met zijn familieleden allen in hun beste

plunje gestoken, naar de woning der bruid of fettah foöe (van fettah ±= vrouw

en foöe = nieuw), waar ze door de familie van laatstgenoemde worden ontvangen.

Het bruidspaar en de familieleden der bruid gaan dan binnenshuis zitten,

terwijl de familieleden van den bruidegom zich met een plaatsje op de sëlak of

balé-balé vergenoegen moeten

Dan hebben de betalingen plaats.

De familieleden van den bruidegom leggen deze successievelijk in een

mandje dat hun telkens door een oud familielid der bruid wordt aangeboden en

dat daarna telkens naar binnen wordt gebracht.

Het eerst is de soerik-riiman aan de beurt. De bedoeling van deze betaling

is: „diman bakoe k'maoen, soerik taa dalan," (van diman = lans, bakoe = slaan,

k'maoen — dauw, soerik = kapmes, taa = kappen of snijden, dalan = pad of weg),

hetgeen beteekent: „een lans om de dauw mede weg te slaan en een kapmes

om een pad open te kappen." Het is een soort ketmisgave dat een aanvang

wordt gemaakt met het doen van de betalingen, die het pad, dat tot het huwelijk

leidt, van dauw en struikgewas vrij, en dus het huwelijk mogelijk moeten maken.

De soerik-diman bestaat uit een kapmes en een lans, welke voorwerpen

na afloop der huwelijksplechtigheden door de familie van het meisje aan de

kakoeloek lor van hare woning worden opgehangen, opdat men steeds een aanden-

ken aan dat meisje beware en haar niet vergete.

In sommige streken heeft deze betaling wel den naam van soerik-diman

behouden, doch geeft men in plaats van een kapmes en een lans een zeker bedrag

in geld, afwisselend van vier gulden tot 2 sovereigns en LO gulden

De tweede betaling is de lor-hoen lor-fafoehoen. De beteekenis dier woorden

is in hoofdstuk „woningen" gebleken.

De bedoeling der betaling is, om de woning der bruid voor het aanstaand

verlies van één harer bewoonsters een vergoeding te schenken.

Daartoe leggen de ouders van den bruidegom, b. v. I sovereign en 20

gulden op de lor hoen en 1 sovereign en 10 guldtn op de lor fafoehoen van het

huis en voegen die der bruid daarbij op de lor hoen, b. v. een zijden, en op de

lor fafoehoen een gewoüe slimoet.

Op de lor hoen moet steeds meer komen te liggen dan op de lor fafoehoen.

De zielen van het geld en van de slimoets worden nu door de ziel der

woning gebruikt; in ruil daarvoor verzoent de woning zich met het aanstaand

verlies van een bewoonster.

Daarna volgt de taha-bëlioen (kapmes-bijl). Dit is een betaling waarvan

de bedoeling is dat de onkosten, die bij de geboorte der bruid door hare familie-

leden gemaakt zijn om water te halen, teneinde het kind te reinigen en hout te

kappen om vuur te maken, thans door de familie van den bruidegom, tot welke

de bruid nu gaat behooren, zullen worden vergoed
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De taha-bëlioen bedraagt b. v. één sovereign en 10 gulden.

Dan is het de beurt voor de betaling der takan-boea of eigenlijke sirih-

pinang. Dit is een betaling aan de verschillende familieleden der bruid, grooter

of kleiner al naarmate zij tot haar in nauwere of minder nauwe relatie staan.

De ouders krijgen b. v. 2 sovereigns en 20 gulden, de broers en zusters,

ooms en tantes 2 a 4 gulden per persoon, enz.

Hoe uitgebreider de familie der bruid is, des te meer moet dus door de

familie van den bruidegom als sirih-pinang worden betaald.

De betaling geschiedt op de volgende wijze. Het oude, hiervoor reeds

vermelde familielid, wordt door de familie der bruid met een banimatan (mandje)

naar de familie van den bruidegom gezonden om het aandeel van den vader der

bruid in de takan boea te gaan halen. Hij gaat dan naar de s5lak, noemt den

naam van dien vader op en biedt den hani-matan aan den vader van den

bruidegom aan. Deze legt daar het aandeel van den vader der bruid in, waarop

de boodschapper dat naar binnen brengt.

Ditzelfde geschiedt ten aanzien van elk familielid der bruid, dat recht op

een deel der takan boea heeft, en duurt net zoo lang tot allen een beurt hebben

gehad.

"Wanneer dat afgeloopen is, volgt de oi nó koelit (rotan en huid) die be-

staat uit de betaling van één gulden tot één rijksdaalder, waarvoor de bruidegom

een rotan in ruil krijgt, ten bewijze dat hij nu heer en meester over de bruid

is en de vader het beheer over zijn dochter aan hem overdraagt.

Hare familie mag haar voortaan niet meer straffen, want dan zou het zijn

alsof die de rotan van den bruigom had teruggenomen.

Ten slotte wordt nog de koekoen étoe, het eten voor de onzichtbaren, in

casu voor de geesten der overleden bloedverwanten der bruid, betaald, opdat ook

deze, na de ziel dier betaling te hebben genuttigd, met het huwelijk, dus met

het verlies van een lid der familie, genoegen zullen nemen

De koekoen étoe bedraagt b. v. één sovereign en 10 gulden.

Al de gedane betalingen, van de soerik-diman af tot de koekoen étoe toe,

worden op de kahak lor van de woning geplaatst.

Wanneer daar alles bijeen is, geeft de familie der bruid een varken.

De mak'déan (offeraar) strooit dan zeven malen rijst op de kahak lor,

neemt een sirihblad of een stuk van een pisangblad in de hand en telt lang-

zaam tot zeven.

Vervolgens begint hij de mat abian (de zielen der overleden voorouders)

aan te spreken; hij geeft hun kennis van het huwelijk dat men bezig is te sluiten,

verzoekt hun het jonge paar te willen beschermen, het gelukkig te maken en een

talrijk kroost te schenken. Aan 't einde van de toespraak strooit de mak'déan

wederom zeven kecren rijst. Daarna w7ordt het offervarken een snede achter den

rechtervoorpoot toegebracht. Het uitvloeiende bloed wordt door den mak déan
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op het sirih of pisangblad opgevangen en daarmede worden dan voorhoofd en

maagholte der huwenden en van hunne familieleden ingewreven.

Het offervarken wordt vervolgens geslacht en z'n lever door de weder-

zijdsche families onderzocht, om daaruit te zien of het huwelijk voorspoedig en

rijk aan kinderen zal zijn.

Valt dat onderzoek slecht uit, dan is dat een teeken dat een of meer der

matabian nog niet tevreden zijn met het deel dat zij van de betalingen hebben

ontvangen. Door middel van boeka-dalan of wichelen wordt dan uitgemaakt

van welke voorouders de geesten nog boos zijn en dan wordt de koekoen ètoe

ten behoeve van deze vermeerderd om hen weder in een goede stemming te

brengen.

Hiermede is het huwelijk gesloten. Het vrijen of bosok maloe (letterlijk

bedriegen elkaar) is afgeloopen en heeft plaats gemaakt voor den toestand van

getrouwd zijn of hola maloe (van hola = nemen en maloe = elkaar). Bruid en

bruidegom zijn nu fèhn (echtgenoote) en Iaën (echtgenoot) Ie familie blijft nog

wat feestvieren en gaat dan uiteen, ieder naar zijn eigen woonplaats.

De door de familie der bruid op de lor-hoen en lor- fafoehoen gelegde slimoets

en het vleesch van het offervarken worden door die familie naar de woning van

de ouders van den bruidegom gebracht. Alle andere gedane betalingen komen

der familie van de bruid ten goede.

De naan loelik, d. w. z. de tong met de strot en nog eenige andere daar-

mede één geheel vormende deelen van het offervarken, worden aan den mak'déan

medegegeven, terwijl de onderkaak in de woning der bruid wordt gehangen

De mak' déan krijgt bovendien voor zijne diensten van de familie des bruide-

goms een belooning in geld.

§ 3. De koopprijs.

Niettegenstaande het huwelijk nu gesloten is en de man ten bewijze van

zijn meesterschap over zijn vrouw van haar vader een rotan heeft gekregen, is

zijn rekening met hare familie nog lang niet vereffend.

Hij, of liever zijn familie is namelijk nog verplicht den koopprijs of

fettoh folien (van fettoh = vrouw en folien = prijs) aan de familie der vrouw te

betalen.

Deze koopprijs bestaat uit zes onderdeden, t. w.

:

1°. de betaling voor het rechteroog,

„ linkeroog,

de rechterborst

de linkerborst,

de onderkaak.

het staartbeentje.

2°.
;j t> n

3o.
11 11 11

4».
>} ;i ii

5o.
n ii ii

6o.
;; ii ii
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Hij staat echter niet op zich zelf, doch is als 't ware onafscheidelijk ver-

bonden aan de foeda ló'an. Deze is een betaling in kleeren en sieradeD, welke

geschiedt door de familie der vrouw aan den man; ze is een soort contra betaliug

van den koopprijs. Ze bestaat evenals deze uit zes onderdeden en wel uit:

1°. armbanden voor de rechterhand.

2°, armbanden voor de linkerhand.

8°. koralen „ denhals (Ie soort).

4°. „ „ „ „ (2e soort).

5°. kleeren.

6<>

Tegenover elk onderdeel van de fettoh folien staat het met hetzelfde

nummer aangegeven onderdeel van foeda lö'an.

Wanneer de familie van den man een der deelen van den koopprijs betaalt,

moet die der vrouw het daarmede verband houdende deel der foeda lö'an afgeven.

De grootte van koopprijs en foeda lö'an hangt van den stand en den rijkdom

der verschillende families af, doch is, zooals reeds elders meegedeeld werd, in elke

familie constant, dus voor alle meisjes eener familie gelijk.

De waarde van den koopprijs is grooter dan die der foeda lö'an.

Het eerste deel der fettoh folien, dus de betaliug voor het rechteroog, bestaat

uit 3 tot 7 groote en kleine karbouwen en heeft de bedoeling de moeder der bruid

ter vergoeding te strekken voor het feit dat hare oogen, dus, o. a. haar rechteroog,

voortaan niet meer van de aanschouwing van haar kind zal kunnen genieten.

Het eerste deel der foeda lö'an bestaat uit b. v. 7 zilveren armbanden voor

de rechterhand der jonge vrouw. Ze worden riti oeloon (van riti = koper,

oeloen = voornaamste) genoemd en zijn van verschillende waarde.

De grootste vertegenwoordigt b. v. een waarde van 7, de anderen successie-

velijk van 5, 4 3 enz., gulden.

Dat voor die zilveren armbanden het woord riti gebruikt wordt, komt ver-

moedelijk daarvan dat men in den ouden tijd alleen koperen armbanden kende.

Zoowel de betaling der riti-oetoen als die voor 't rechteroog moeten

liefst zoo spoedig mogelijk na het huwelijk plaats hebben.

Het 2e deel der fettoh folien, dat dezelfde beteekenis heeft als 't eerste,

bestaat uit twee tot vijf kleinere en grootere karbouwen, het 2 e deel der foeda

lö'an uit b. v. 5 armbanden van verschillende, afdalende waarden.

Deze armbanden noemt men riti rai ahoe (van riti = koper, rai = aarde,

ahoe = asch).

De betaling van deze riti rai ahoe en van het 2e deel van den koopprijs

mag eerst dan plaats hebben, wanneer er tusschen de familie van den man en

die der vrouw ten gevolge van een ander, later huwelijk een nieuwe band is gelegd.

Haar vóór dien te willen afdoen, zou den schijn geven, alsof men alle

banden tusschen de beide families zou willen verbreken.
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Het derde onderdeel van den koopprijs, de betaling voor de rechterborst,

is een vergoeding voor 't groot brengen der bruid door hare moeder. Zij bestaat

uit b. v. 7, soms wel tot 25 karbouwen van verschillenden ouderdom

Het daarmede overeenstemmende deel der foeda lö'an bestaat meestal uit

één of meer snoeren mortin foeda (mortin — koraal, foeda = 'n bepaalde soort

koraal) of koralen

Zoowel de betaling voor de rechterborst als die der koralen moet liefst

zoo gauw mogelijk na 't huwelijk geschieden.

Het 4e onderdeel van den koopprijs bestaat uit 3 tot 8 karbouwen, dat

der foeda 16'an uit één, soms uit enkele snoeren kralen, mortin rai ahoe genaamd,

welke koralen van mindere kwaliteit zijn dan de mortin foeda.

Met de betaling ervan moet gewacht worden totdat ook het 2e onderdeel

van den koopprijs en van de foeda lö'an aangezuiverd mag worden

Het 5e onderdeel, de timir (onderkaak) bedraigt van 1 sovereign en 10

gulden tot tien maal zooveel. De contra-betaling bestaat uit één zijden en één

gewone slimoet, tot vijf zijden en tien gewone slimoets. Bovendien geeft de

familie der vrouw daarbij gewoonlijk een varken. Vandaar dat deze betaling van

de zijde der familie van de vrouw ook wel taës nö fahi (d i slimoet en varken)

genoemd wordt.

Het zesde en laatste onderdeel, de ikoen (het staartbeentje) bedraagt 10

gulden tot 5 sovereigns en 50 gulden, de contra-betaling ééne of meerdere zijden

of gewone slimoets en bovendien weder een varken.

De betalingen der timir en der ikoen en de daarmede overeenkomende

contra-betalingen van de familie der echtgenoote mogen eerst plaats hebben wanneer

die echtgenoote is overleden.

Tot op dat oogenblik moeten ze onbetaald blijven, omdat de algeheele

voldoening van den koopprijs tijdens haar leven den schijn zou geven alsof de

vrouw een slavin ware.

In den laatsten tijd, vooral sedert door de groote veeziekte van voor onge-

veer 20 jaar het aantal buffels sterk is verminderd en hun prijs dus aanmerkelijk

is gestegen, betaalt men in naam nog wel met karbouwen, doch geeft men inderdaad

daarvoor meestal geld in de plaats.

In plaats van een betaling van zeven buffels geeft men dan b. v. voor den

grootsten dien men zich bij dat zevental denkt één sovereign, voor den volgenden

6 gulden, voor den derden 3 gulden enz. De kleinere bedragen stellen buffel-

kalveren voor.

Na de huwelijksplechtigheid blijft de man, ook al betaalt hij het dadelijk

betaalbare gedeelte van den koopprijs onmiddellijk, minstens eenige weken bij de

ouders zijner vrouw inwonen.

Indien hij z'n wederhelft direct na het trouwen mede naar zijn woning

nam, zou 't zijn alsof hij een slavin had gekocht.
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Het gebeurt echter dikwijls dat de man veel langer dan eenige weken bij

de ouders zijner vrouw moet blijven wonen.

Vaste regels zijn voor den duur van dat verblijf niet te geven ; die hangt

van de omstandigheden af

Wanneer het dadelijk betaalbare deel van den koopprijs kort na het huwe-

lijk betaald wordt, is die duur eenige weken ; wanneer echter in den eersten tijd

op geene betaling kan worden gerekend, kan hij, doch behoeft hij niet langer te zijn.

Dit hangt van de familie der vrouw af

Stelt deze b. v. vertrouwen in de familie van den man ; is ze reeds van

ouder tot ouder door huwelijksrelaties met deze verbonden, dan zal ze ook zonder dat

van den koopprijs nog iets betaald is, vergunning geven dat de jonge man z'n vrouw

na de traditioneele weken mede naar z'n woning neemt.

Wanneer echter dat huwelijk 't eerste is, dat de beide families verbindt en

de familie van den man niet al te best vertrouwd wordt, dan laat die der vrouw

den man gewoonlijk bij zich blijven, totdat een grooter of kleiner bedrag van het

opeischbare deel der fettoh folien is aangezuiverd.

Het medevoeren der vrouw naar het huis van haren egade gaat weder-

om met eenig ceremonieel gepaard.

De echtgenooten worden door de familie van den man afgehaald en door

deze en de familie der vrouw naar hunne woning geleid.

Een slaafje dat d3 kleeren en sieraden der vrouw draagt, gaat met den

stoet mede. Dat slaafje wordt dan tevens door de familie der vrouw aan haar

ten geschenke gegeven.

Bij armere lieden, die geen slaafje betalen of missen kunnen, worden de

kleeren en de sieraden door een der familieleden der vrouw gedragen en wordt

aan deze in plaats van zoo'n slaaf 't een of ander sieraad cadeau gedaan.

Wanneer men bij de woning van den man is aangekomen mag maar niet

linea recta naar binnen gegaan worden, doch moet eerst de van te voren bestelde

mak'déan of een andere deskundige worden gewaarschuwd.

Deze vult dan een kom met water, waarbij hij, hetzij klapperwater dan wel

het kauwsel van een drietal sirihbladen en stukjes pinang voegt, geeft aan de

geesten der voorvaderen van den man kennis van de komst der jonge vrouw,

vraagt hun om haar goed te willen behandelen en haar te beschermen, en bestrooit

de koë matabian, — de mandjes waarin de geesten der voorouders, wanneer aan

hen geofferd wordt, tijdelijk verblijf houden, met rijst.

Vervolgens begeeft hij zich naar buiten en besprenkelt daar de jonge vrouw en

c. q. ook de door haar meegebrachte kinderen met het vocht uit de evenbedoelde kom.

Eerst daarna mag de vrouw de woning van haren man betreden; vóór

dien tijd is het haar verboden die binnen te gaan.

De familieleden der vrouw krijgen voor hun geleide natuurlijk weder

betaling, b. v. l
j2

tot 2 gulden per persoon.
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Kinderen vóór het huwelijk verwekt, behooren aan de vrouw. Betaalt de

man echter later de sirih-pinang, huwt hij na. a. w. later met de vrouw, dan gaan

die kinderen aan hem en z'n familie over. Dergelijke gevallen hebben tamelijk

veelvuldig plaats. Bij arme lieden toch gaan dikwijls de jongen en het meisje

reeds nadat de horak betaald is met elkaar leven. De jongen gaat dan bij hare

ouders inwonen en verricht werk ten hunnen behoeve.

Daar het dikwijls lang duurt voor dat de sirih-pinang betaald en dus het

huwelijk gesloten kan worden, zijn er tegen dien tijd gewoonlijk reeds kinderen,

waarop de vader eerst na het huwelijk rechten kan doen gelden Bij gegoeden

begint de samenleving, althans de officieele, pas nadat het huwelijk gesloten is.

Wanneer een gehuwd paar vele kinderen krijgt en het getal kinderen in

de familie der vrouw overgebleven niet zoo bijzonder groot meer is, dan geschiedt

het meermalen dat de man een zijner spruiten aan hare familie afstaat.

Wordt zoo'n kind reeds voor de geboorte aan deze familie beloofd, dan

moet deze bij de geboorte der kleine zorg dragen voor 't onderhouden en was-

schen van 't kind, voor het kappen van hout, voor de hai manas, enz. Zoo'n

kind gaat dan behooren tot de oemak-maneh zijns vaders, wordt dus voortaan door

z'n vader niet meer tot diens eigen familie gerekend te behooren.

Hiertegenover staat dat wanneer een vrouw in 't huwelijk kinderloos blijft,

hare familie één harer kinderen aan den man ten geschenke geeft.

Wanneer een man sterft wordt zijn weduwe de echtgenoote van een zijner broe-

ders of andere mannelijke familieleden (leviraat-huwelijk). Dit heeft zonder ceremo-

niën plaats ; alleen geeft de broeder van de zaak aan de familie der weduwe kennis, wel-

ke kennisgeving gewoonlijk met het aanbieden van een klein geschenk gepaard gaat

.

Het vroegtijdig sterven eener vrouw heeft geen invloed op de verplichting die op

den man rust, om den eventueel nog niet betaalden koopprijs alsnog geheel te voldoen.

Veelwijverij is geoorloofd en komt vrij veel voor.

Om duidelijk aan te toonen hoe grondig het verschil is, dat tusschen de

hadat in Noord- en die in Zuid-Tétoen bestaat, zij hier het volgende over de

huwelijks-gebruiken in laatstgenoemde streek aangestipt

Men heeft daar den matriarchaten huwelijksvorm, dus die, waarbij de moeder

als het hoofd van het gezin wordt beschouwd. De man woont bij z'n vrouw in.

Van de talrijke betalingen die in Noord-Tètoen aan het huwelijk verbon-

den zijn, is geen sprake. Gewoonlijk schenkt de man aan de familie zijner vrouw

slechts één gulden en een bosje sirih en ontvangt hij daarvoor een kapmes en

een bijl in de plaats, om bij den arbeid te kunnen assisteeren.

De kinderen behooren aan de vrouw, met uitzondering van één of bij

hoofden zelfs van twee, die bij den dood van den man aan zijn familie worden

afgestaan om deze het verlies van dat eene lid te vergoeden.

Als regel geldt dat de meisjes als maagd in 't huwelijk treden.
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STERFGEVALLEN.

Wanneer iemand sterft beginnen de huisgenooten te weenen ( tanis), waarop

aldra de buren komen aanloopen en hunne jammerklachten met die der familie

vermengen. Ik maak hier van dat weenen speciaal melding, omdat het een ver-

plichte verrichting is; er wordt dus ook geweend wanneer men „au fond" het

sterfgeval met blijdschap begroet; hetgeen trouwens ook in de beschaafde maat-

schappij dikwijls voorkomt.

Het gelaat van den doode wordt met wat water een weinig afgeveegd.

Daarna wordt het lijk met meerdere of mindere sieraden behangen al naar gelang

de doode tot een meer of minder gefortuneerde familie behoord heeft, Zoo be-

paalt men zich bij arme lieden er toe het lijk zilveren armbanden om de polsen

en dito oorbellen in de ooren te hangen. Bij rijken wordt het bovendien met

snoeren koralen, gouden en zilveren platen enz. opgesierd.

Die sieraden zijn, 't zij het eigendom van den overledene zelf geweest clan

wel geschenken, hem door zijn kinderen, broeders en neven geschonken.

Vervolgens wordt de doode in één tot tien gewone zijden sliinoets gewik-

keld; de hoeveelheid en de kwaliteit dier slimoets hangen weder van den rijkdom

der familie af.

Op den tweeden of derden dag na het overlijden wordt het lijk wat men

zou kunnen noemen gekist.

Als kist worden op verschillende plaatsen zeer uiteenloopende voorwerpen

gebezigd.

Aan de kust gebruikt men er wel den romp van een uit een uitgeholden

boomstam vervaardigde vlerkprauw, elders gebruikt men er een uitgeholden boom-

stam voor; op andere plaatsen is de kist weinig meer dan een doos van boom-

schors of van aaneengeregen bladeren van den gewangpalm vervaardigd.

Ook wordt een slimoet wel met een flinke laag was en getah van den

kalaboom ingewreven en dan in den vorm van een langwerpige doos gebogen,

als doodkist gebruikt. Dit is o. a. het geval bij de hoofden van West-Fialarang.

Op weer andere plaatsen, b. v. in Lidak, worden in 't geheel geen kisten

of doozen gebezigd, doch wordt het lijk eenvoudig met een slimoet toegedekt

Welke soort van „kisten" gebruikt wordt is zoowel afhankelijk van de

streek waar men zich bevindt als van den stand van den doode. Er zijn plaatsen

waar sommige der genoemde soorten verboden zijn, andere waar men slechts één

dezer gebruikt, wederom andere, waar voor den kleinen man de éénc, voor hoofden

en voornamen de andere soort wordt gebezigd

Onder in de kisten ot doozen wordt asch gestrooid om de vuile stoffen

Verh. Bat. Gen, deel UV, 3« stuk. 5
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die uit het lijk te voorschijn komen op te zuigen en te voorkomen dat deze door

den bodem der kist heendruipen. Bij gegoede lieden worden over de asch

één of meerdere slimoets uitgespreid en wordt op die slimoets, ter plaatse

waar 't hoofd van den overledene zal komen te liggen, bij wijze van hoofdkussen

een gouden — , en daar waar de rug zal komen, bij wijze van ligmat een zilveren

plaat gelegd.

Bovendien wordt het noodige geld, soms tot een bedrag van 200 gulden

en meer in de bist gedeponeerd, opdat de zielen van den doode dat zoo noodig

zullen kunnen gebruiken.

Dan wordt het in slimoets gewikkelde lijk in de kist of doos gelegd en

wordt op de plaats waar zich de knieën bevinden een steen „ain diekien'' ge-

naamd, geplaatst, die daar een paar dagen blijft liggen om het kromtrekken der

knieën te voorkomen.

Na eenige dagen wordt de ain diekien er afgenomen en naast de kist

neergelegd.

De kisten en doozen worden niet met een deksel gesloten, doch eenvoudig

met één of meer slimoets toegedekt Ze worden op een mat op den vloer van het

vertrek der woning neergezet. De mat wordt later bij de begrafenis om de kist

of doos of om de slimoets waarin het lijk gewikkeld is heen gerold en dan met

een touw vastgebonden.

Ten teeken van rouw scheren de naaste mannelijke familieleden of wanneer

de doode een radja was, al zijn mannelijke onderdanen het hoofd kaal, behalve

enkelen, b. v. de oudste zoon, of bij een radja de voornaamste onderhoofden, die

een gedeelte van het haar boven op het hoofd laten staan.

Voorts draagt men zwarte hoofddoeken en onthoudt men zich van het ge-

bruik van glimmende sieraden of bedekt deze met zwarte doeken. Ook wordt

niet gedanst (likoerai en tébé) en niet gezongen (behalve lijkzangen) en is het

den rouwdragenden verboden te fluiten of leven te maken.

De rouw duurt tot na afloop van de begrafenis. Intusschen geeft men

aan de eigen oemah-maneh van den doode van het sterfgeval kennis.

Deze kennisgeving gaat bij gewone lieden vrij eenvoudig; bij hoogge-

plaatsten en vooral bij vorstelijke families is daar echter de noodige drukte aan

verbonden. De overbrenger van de jobstijding is dan namelijk bang voor de

woede, waarin de oemah-maneh op het hooren van het sterfgeval zal ontsteken,

en doet om deze zooveel mogelijk te bezweren, het bericht vergezeld gaan van

een geschenk ter waarde van b. v. 3 s^vereigns en 30 gulden, terwijl hij dat

bericht zelf zoo voorzichtig mogelijk, in de bloemr ijkste taal die men zich denken

kan inkleedt.

De oemah-maneh is echter niettegenstaande dat alles aan de eer harer

familie verplicht zich boos te toonen en geeft woedend ten antwoord dat boean

(behekste personen) de zielen des dooden hebben opgegeten, dat die boean in de
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omgeving van den doode verblijf houden en dat zij, de oemah-maneh, eisebt, dat

die boean gegrepen zullen worden, opdat zij, de oemah-maneh, hen bij haar

komst zal kunnen dooden (hetgeen dan ook dikwijls geschiedt).

Naar aanleiding van dat bericht begeeft de oemah maneh zich eenige

dagen later (5 a 10 dagen na het overlijden) naar het sterfhuis. Oemah-maneh

mai foei wé, saoe taha badé (mai = komen, foei = gieten, wé = water, saoe =
mogen, taha-kappen, badé = schoffelen) hetgeen wil zeggen dat de oemah-maneh

komt om water te gieten, opdat de familieleden van den doode weer zullen mogen

kappen en schoffelen, m. a. w. zullen mogen werken. Hoe men aan die uit-

drukking k^mt zal uit het volgende blijken.

De oemah-maneh treedt het sterfhuis niet binnen, doch houdt op eenigeu

afstand daarvan halt en zendt dan iemand met een slimoet vooruit, om dat kleeding-

stuk aan de familie van den doode aan te bieden. Deze geeft daar 2 gulden tot

één sovereign en tien gulden, soms nog meer voor in de plaats, welk geld weder

door den boodschapper aan de oemah-maneh wordt ter hand gesteld.

Bij radja families volgt dan een lang gesprek tusschen oemah-maneh en de

eigen familie des dooden (alien-maoen), die daarbij in twee partijen tegenover

elkaar staan.

De oemah-maneh begint met een mededeeling, die in 't kort luidt als volgt

:

„Tn mijne bergen, in mijn groot land, hebben wij de honden hooien blaffen en

„de hanen hooren kraaien, de trommen hooren roffelen en de gongs hooren luiden

;

„nu zijn wij gekomen uit onze bergen, uit ons groote land, om te vernemen wat er

„gaande is, wat de oorzaak dier geluiden is geweest.

De alien maoen geven dan een antwoord dat in 't kort op het volgende

neerkomt

:

„Ik was bezig in mijn tuinen, ik werkte op het land, om te zorgen dat

„het den hoogen doode aan niets zou ontbreken, dat hij van de beste spijs in

„overvloed zou hebben; wij waakten ervoor dat de regen hem niet kon deren,

„dat de wind hem niet tot last kon zijn, toen plotseling zijn Vader in den hemel

„hem heeft gegrepen. Wij offerden dieren om de booze geesten te verzoenen,

„maar niets mocht baten. Het ongeluk geschiedde: de groote waringin keerde

„zijn takken naar omlaag, zijne wortelen omhoog; wij schoren ons hoofd, trokken

„vuile kleeren aan, sloegen op de gongs, roffelden op de trommen ; de honden

„begonnen te blaffen, de hanen te kraaien. Dat is het wat gij in uwe bergen,

„in uw groot land hebt gehoord. En thans komt gij daarnaar informeeren, komt

„ge zien hoe groot ons ongeluk is, hoe de waringin het onderste boven is gekeerd",

enz. enz. Vervolgens gaat men onder luid geween en geweeklaag en onder het

afschieten van geweren het sterfhuis binnen.

Er moet dan aan den doode geofferd, hem moet m. a. w. te eten gegeven worden

Daartoe wordt een varkentje geslacht en het vleesch ervan, zoomede rijst.

gekookt.



68

Van die rijst legt men dan een weinig in een mandje en van de verschil-

lende deelen van het varken worden stukjes in een tweede mandje gelegd.

Daarna voegt men een deel van de rijst uit het eene, bij het vleesch van

het andere en een deel van dat vleesch bij de rijst van het eerstgenoemde, zoodat

men dan in beide mandjes zoowel rijst als vleesch vindt. Vervolgens loopt men

met die twee mandjes in tegengestelde richting drie malen rondom het lijk ; maakt

nabij de kist een gat in de mat, waarop de kist staat, en in den vloer daaronder,

stopt daar wat rijst en vleesch in, giet er wat water bij en geeft er dan met

de hand een slag op, waardoor alles naar beneden onder 't huis valt.

Een en ander wordt door de oemah-maneh gedaan.

Er wordt dan een geweer afgescholen om die zielen van den doode, welke

zich misschien op eenigen afstand mochten bevinden, te waarschuwen dat ze hun

portie van het door het gat heengeslagen eten kunnen komen halen. De rest van

de eterij wordt door de familieleden verorberd.

Nadat dit offer gebracht is, mogen de huisgenooten van den overledene

zich weder reinigen, weder van kleeren verwisselen en weder arbeiden (schoffe-

len en kappen), welke verrichtingen hun sedert het overlijden verboden waren.

Bij vorstelijke families heeft de oemah-maneh het recht om zich gedurende

de eerste drie dagen die ze bij zoo'n gelegenheid in het rijk van den vorst door-

brengt, van alle slachtdieren en andere levensmiddelen die ze vinden kan en voor

haar onderhoud noodig heeft, meester te maken.

Wanneer de oemah-maneh, nadat het offer aan den doode gebracht is, de

familie nog heeft aangespoord om de begrafenis zoo spoedig mogelijk te doen

plaats hebben, keert ze naar huis terug.

Tot aan den dag der begrafenis moeten de huisgenooten en naaste familie-

leden van den doode beurtelings bij 't lijk waken. Zij mogen dit in geen enkel

opzicht mijden, doch moeten het evengoed behandelen, als ware de persoon nog

in leven. Eiken dag krijgt de doode of liever krijgen diens zielen, die zich in

de nabijheid van het lijk ophouden, op het gewone houten etensbord (lamak)

van den overledene het gewone dagelijksche eten ; het bord wordt daarbij naast

de kist neergezet.

De zielen nuttigen niet dat eten zelf, doch vergenoegen zich met er de ziel

van te consumeeren, waarna de huisgenooten zich over dat ontzielde eten ontfermen.

Intusschen moet men langzamerhand beginnen met zich op de begrafenis

voor te bereiden. Dit is vooral voor mingegoeden geene kleinigheid, daar zij

groote kosten met zich brengt. Daarom duurt het soms wel één, twee, drie, tot

tien jaar voordat ze kan plaats hebben
;
gedurende al dien tijd blijft het lijk in

huis staan.

Wanneer alles voor de begrafenis bijeen is, worden in de nabijheid van het

sterfhuis primitieve, van bamboe en bladeren vervaardigde hutjes (klobor) opge-

slagen om de familieleden en andere gasten te herbergen en wordt er eene uit
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dezelfde materialen bestaande tent opgericht, die voor eetzaal dienst moet doen en

oemah-lédoe genoemd wordt.

Intusschen heeft men de verschillende familieleden (oemah-maneh en fet'

sawa) van den doode tijdig kennis gegeven dat de begrafenis zal plaats hebben.

Deze begeven zich dan naar het sterfhuis, waar ze, al naar mate ze van verschillende

plaatsen komen of op verschillende tijden zijn vertrokken, groepsgewijze aankomen.

Zoo vormt b. v. iedere zuster of tante van den doode met hare kinderen, haren

man en diens familie een groep, zoo komen de verschillende oemah-maneh afzon-

derlijk, enz. Bij aankomst worden door de alien-maoen bij wijze van begroeting

meestal lilla-of geweerschoten gelost

Elke groep houdt op eenigen afstand van het sterfhuis halt; hare leden

stellen zich daar behoorlijk op, beginnen luide te weenen en te weeklagen en

begeven zich dan jammerend naar de woning waar de doode ligt, alwaar ze door

de eveneens weenende alien maoen des overledenen worden ontvangen.

Deze jammer-scenes worden telkens, wanneer er een groep arriveert, her-

haald en daar het aantal groepen groot is en ze lang niet tegelijk komen opdagen,

duurt het dagen, soms zelfs weken, voordat de laatste groep hare opwachting

gemaakt heeft.

De groepen der oemah-maneh deponeeren daarbij van één tot vijf zijden

of gewone slimoels op de doodkist, die der fet'sawa eenig geld.

Iedere groep ontvangt daarna levensmiddelen van de alien maoen ; de fet'

sawa krijgen b. v. een varken en een voorraad rijst, de oemah-maneh een geit

en de noodige djagoeng. Daarmede zoekt dan elke groep de voor haar bestemde

klobor op en kookt daar op eigen gelegenheid de van de alien maoen ontvangen

levensmiddelen.

Men blijft op die wijze kalm wachten, totdat de geheele familie van den

gestorvene bijeen is. Wanneer de voorraad rijst of djagoeng opraakt wordt zij

door de alien-maoen aangevuld; varkens en geiten worden echter niet weder

verstrekt, die moet men verder zoo noodig zelf maar hier of daar gaan koopen.

Twee of drie dagen voordat de begrafenis zal plaats hebben wordt er

geslacht en wordt er voor de alien-maoen en de fet'sawa in de oemah-lédoe een

maaltijd aangericht, waarbij de arak-flesch gewoonlijk lustig rondgaat.

Een dag voor de begrafenis wordt er weder door het gat in de mat en in

den vloer een offer aan de zielen des dooden gebracht, op dezelfde wijze als

hiervoren reeds werd beschreven en waarbij, evenals toen, de oemah-maneh weder

de verschillende verrichtingen uitvoert.

Op den dag der begrafenis wordt de doodkist, tenzij men haar in de armen

gedragen wil vervoeren, op een draagbaar gezet.

Deze bestaat hoofdzakelijk uit twee stukken bamboe die door de oemah-

maneh gekapt zijn. Bij dat kappen mogen niet meer dan twee bamboes worden afge-

hakt, want dan zou er weldra wéér een doode in 't sterfhuis te verwachten zijn. Ook
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moet zóó gekapt worden dat de bamboes bij het neervallen geheel op den grond

terecht komen en niet halverwege hun val ergens tegen aan blijven liggen of

ergens aan blijven hangen, want wanneer men zulk een bamboe dan zonder meer

geheel naar beneden trok en voor draagbaar bezigde, zou ook dit ongeluk geven.

Wil men zoo'n hangende bamboe gebruiken, dan moet er eerst een kip geofferd

worden.

Wanneer de kist op de draagbaar staat wordt ze onder luid geweeklaag

en schijnpogingen der familie om haar terug te houden naar buiten gedragen,

zoodanig, dat het lijk met het hoofd naar voren is gelegen. De kist wordt voor-

afgegaan door iemand die de ain diekien draagt. Men gaat dan grafwaarts.

Daarbij ontmoet men onderweg den mak'dók (geneesheer-toovenaar) met een

doorutak in de eene en een sabel in de andere hand, waarmede hij over de kist

heen zwaait om de zielen der huisgenooten van den doode, die bezig mochten

zijn het lijk naar het graf te volgen, naar huis terug te jagen.

Bij het eerstvolgende kruispunt van het pad dat men volgt met een ander,

wordt de ain-diekien op den grond neergelegd. Dan maakt men met de doodkist

tot driemaal toe een heen en weergaande beweging in de richting dier ain-diekien,

welke beweging tétéra wordt genoemd en zet dan de tocht voort, waarbij echter

thans het lijk met de beenen vooruit wordt gedragen.

Dat tétéra en dit omkeeren van het lijk hebben de bedoeling om de

zielen der huisgenooten die nog niet door de doornen en de sabel van den

mak'dók tot terugkeer naar huis gedwongen zijn, die het lijk dus nog zijn blijven

omzweven, op een dwaalspoor te brengen door hen te doen gelooven, dat de

ain-diekien de grafsteen is en dat het lijk bij het tétéra in het graf onder dien

steen wordt neergelaten.

De meeste zielen zullen dan niet verder dan de ain diekien gaan en den

doode niet naar het graf volgen.

Gewoonlijk weten echter enkele zielen van sommige der huisgenooten,

niettegenstaande die pogingen om hen te misleiden, den doode ook op zijn verderen

weg grafwaarts bij te blijven. Die moeten dan enkele dagen daarna door den

mak'dók naar de lichamen waarin ze thuis behooren terug gebracht worden.

Hoe dat geschiedt zullen we in het hoofdstuk over den godsdienst zien.

Onder voortdurend geween en het herhaaldelijk afschieten van geweren

bereikt men dan het graf (ratèh).

Dit is reeds te voren gegraven op dezelfde plaats, waar de voorvaderen

en familieleden (alien-maoeu) van den doode liggen. Bij het openen ervan zijn

de beenderen en de sieraden en gelden dier begraven alien maoen uit het graf

gehaald, zijn de sieraden nagezien en de gelden geteld en is de schedel van den

laatst begravene aan stukken geslagen

Dat nazien en tellen is geschied om te onderzoeken of alles nog compleet

is, de schedel is kapot geslagen, omdat hij anders de zielen zijner nog levende
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familieleden nog steeds blijft roepen, er dus steeds gevaar blijft bestaan dat die

zielen aan die roepstem gehoor zullen geven en het lichaam waarin ze thuis

behooren zullen verlaten.

Wanneer de lijkkist in het graf is neergelaten worden de beenderen, de

sieraden en het geld er boven op gelegd en wordt het graf gesloten.

Bij de ter aarde bestelling van vorsten wordt ook wel een zijner paarden

geheel opgetuigd mede naar het graf genomen en daar gedood, opdat de ziel van

den overledene die van het paard zal kunnen berijden.

Ook wordt het dier aan het graf wel aan de oemah-maneh ten geschenke

gegeven, die dan voortaan het lichaam van het paard kan gebruiken, terwijl de

doode de ziel ervan meeneemt.

Op de graven wordt van steenen een langwerpig ovale of langwerpig-vier-

kante verhevenheid opgestapeld, waarvan de lengteas in dezelfde richting als het

lijk is gelegen.

De hoogte der verhevenheid is bij geringe lieden ongeveer 2 a 4 d.M ,
bij

hoofden één tot twee meter.

Aan het einde waaronder het hoofd van het lijk is gelegen, is een grootere,

aan dat waaronder z'n voeten zijn gelegen een kleinere steen verticaal overeind

op de verhevenheid geplaatst

Soms is deze omringd door een muur van opgestapelde steenen of een

pagar van hout om vernieling van 't graf door varkens enz. te voorkomen.

De graven en dus ook de lijken zijn in bepaalde richtingen gelegen, b. v.

in de richting van het land, van waar de eerste vorsten hunne vrouwen hebben

gehaald, zoo in Fialarang dus in de richting van Waihalé, Lakékoen of Balibo,

of in de richting van het zielenverblijf.

Den avond na de begrafenis zet de familie uit nieuwsgierigheid meestal

een mandje met asch aan het voeteneinde van 't graf of op de ain diekien of

ook wel op de plaats in de woning van den overledene, waar de doodkist ge-

staan heeft

Des morgens onderzoekt men dan of er ook indrukken in de asch ontstaan

zijn, want die leveren dan het bewijs dat de zielen van den doode daar rondge-

loopen bebben en dus nog niet naar den hemel of naar het zielenverblijf zijn

vertrokken.

Op den derden dag na de begrafenis blijven die indrukken gewoonlijk weg,

omdat dan meestal de zielen vertrekken.

Na afloop der ter aardebestelling worden er weder karbouwen, varkens en

geiten geslacht en wordt er opnieuw gegeten en gedronken

Dan wordt er ook voor 't eerst na het overlijden van den begraveue door

de familieleden (of als 't een vorst was door de onderdanen) weder likoerai en

tébé gedanst, mag er weder vroolijk gezongen en leven gemaakt worden en worden

de treurzangen (iakoe mering, b« i laleh en lakoe lèrèh genaamd), die men tijdens
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den rouw van tijd tot tijd ten beste heeft gegeven, tot een volgend sterfgeval

vergeten.

Ten slotte wordt een deel van het vleesch in evenveel hoopeu verdeeld,

als er families zijn en worden die hoopen achtereenvolgens met een toespraak

en nadat de spreker er met een bamboe een flinken slag op gegeven heeft, aan

die families uitgereikt, die dan elk hun deel mede naar huis nemen De families

der oemah-maneh krijgen daarbij weder minder dan die der fet'sawa. Daar tegen-

over staat, dat de oemah-maneh voor eiken door hen gepresteerden dienst een be-

looning krijgen, terwijl de fettohsawa vóór hun vertrek een bijdrage moeten geven

om de gemaakte onkosten te helpen betalen.

Niet alle lijken worden op de hier boven geschetste wijze behandeld.

Wanneer iemand b. v bij zijn overlijden veel schulden nalaat en de kinderen

weinig lust gevoelen deze te betalen, dan vragen zij zoo spoedig mogelijk naden

dood aan hun radja vergunning om het lijk onmiddellijk te mogen begraven.

Wanneer de radja die vergunning geeft, dan wordt de doode zoo spoedig moge-

lijk, zonder offers, zonder feest en zonder de minste drukte ergens aan den kant van

een weg en niet in het familiegraf ter aarde besteld. De doode wordt dus behandeld

alsof hij nimmer tot de familie heeft behoord ; men ontkent als 't ware familie van den

overledene te zijn en dat geeft den kinderen het recht om, wanneer er crediteuren

komen die van hen de betaling der schulden vorderen, die mede te deelen dat ze

niets met de schulden uit te staan hebben en dat de crediteuren deze maar bij

het graf van den schuldenaar moeten invorderen.

Bij zulke graven wordt niet aan de matabian (geesten der voorvaderen)

geofferd.

Dikwijls gebeurt het dat later, wanneer de kinderen veronderstellen kun-

nen dat de schulden in het vergeetboek geraakt zijn, deze een steen van dat graf

aan den kant van de weg naar het familiegraf overbrengen.

Zoo'n steen wordt door hen daar in een slimoet heeugedragen, terwijl ze

daarbij even voor het verlaten van het graf des schuldenaars een geweer afschie-

ten, om de zielen van den doode te roepen en hun den weg naar het familiegraf

te wijzen, opdat ze daar later, bij het offeren aan de matabian, ook zullen kunnen

komen om een deel van dat offer te ontvangen.

Van de lijken van dieven en moordenaars, die ingevolge vonnis, dan wel

ten gevolge van betrapping op heeterdaad zijn gedood, worden de hoofden afge-

slagen, welke daarna op palen aan den kant van den weg worden gezet om den

voorbijgangers ter waarschuwing te strekken. De lichamen worden in kuilen in

den grond gestopt.

De lijken van ter dood gebrachte boean (behekste personen) worden even-

eens eenvoudig in kuilen geworpen en met wat aarde bedekt.

Alleen in Naitimoe worden ook hunne koppen op palen gezet.
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De lijken van in den oorlog gesneuvelde lieden en van hen die aan de

gevolgen van in den krijg bekomen wonden zijn gestorven, worden in de sadan

nabij de woning van den radja begraven zonder dat daarbij offers worden gebracht,

feestelijkheden worden gegeven of ceremoniën worden vervuld ; hun dood wordt

namelijk als een slechte dood beschouwd, is manas (manas = warm) zooals de

inlanders zeggen. Op hunne graven worden geene grafteekens aangebracht, even-

min als op die van moordenaars, dieven en behekste personen.

De lijken van lieden die vermoord zijn zonder dat het gelukt is de daders

te vatten, worden in een slimoet en een mat gewikkeld op een balé-balé in een

boom geplaatst of ook wel buiten op een balé-balé gedeponeerd, totdat de dader

van den moord gevonden is. Eerst dan mag 't lijk op de gewone manier be-

graven worden. Dezelfde behandeling ondergaat het lijk van den persoon die,

op heeterdaad op overspel betrapt zijnde, is gedood terwijl zijn medeplichtige is

weten te ontkomen. Het lijk wordt dan in een boom of althans buiten neerge-

legd, totdat die medeplichtige gevat is. Wanneer beide schuldigen aan een over-

spelzaak bij ontdekking op heeterdaad tegelijkertijd gedood worden, mogen hunne

lijken op de gewone wijze begraven worden, omdat er dan geen gerechtelijke

zaak van gemaakt wordt.

in Zuid-Tétoen worden de lijken geheel anders behandeld dan hierboven

ten aanzien van Noord-Tétoen werd medegedeeld. De kleine man begraaft er

zijn lijken, in slimoets en in een mat gewikkeld, twee of drie dagen na het over-

lijden. Er wordt daarbij geslacht en feestgevierd.

De aanzienlijken zijn gewoon de lijken op een mat in hunne woning te

leggen en met een paar slimoets te overdekken. Na een dag of vier, wanneer

het reeds in vrij ver gevorderden staat van ontbinding verkeert, worden de sli-

moets weggenomen en wordt het lijk met asch bestrooid, waarna men er, nog wel

met de vingers, de huid, het vleesch, de ingewanden enz. zooveel mogelijk af-

krabt en aftrekt.

Dat deel van het lijk dat nog niet genoeg vergaan is om gemakkelijk van

't geraamte verwijderd te kunnen worden, laat men weder een paar dagen liggen,

strooit dan weder asch en zet de bewerking van het afkrabben daarna voort.

Op die wijze gaat men door totdat niets dan het geraamte overblijft.

Eerst dan begint de familie te weenen, want eerst dan is de doode pas

werkelijk dood.

Vóór dien tijd had hij nog ,,isien manas, oeloeu moras" (ïsien = lichaam,

manHS = warm, oeloen = hoofd, moras — ziek, pijn), dus koorts en hoofdpijn.

Het afgekrabde gedeelte wordt gewoon in een kuil gestopt, het geraamte

wordt echter in slimoets en in een mat gewikkeld om na één a twee maanden

begraven te worden, waarbij dan een feest wordt gegeven



HOOFDSTUK XIV.

GODSDIENST EN WAT DAARMEDE IN VERBAND STAAT.

S I. Het Godsbegrip.

De Beloenees gelooft aan het bestaan van een God, Nai Mëromak (letterlijk

:

heer God) genaamd, die meester is over hemel en aarde en die het heelal ge-

schapen heeft.

Zijn zetel is boven ons, in den hemel ; hij heeft de aarde als verblijfplaats

aan den mensch toegewezen, doch laat zich overigens weinig met de aardbewoners

in; daartoe staat hij te hoog en is hij te ver boven de menschen verheven.

Omgekeerd staat de mensch te ver beneden hem om voor hem vrees of

liefde te gevoelen; de mensch heeft zich met wat op aarde is en voorvalt bezig

te houden; hem gaat de hemel niet aan.

Een gevolg van een en ander is dat de Beloeneezen zich omtrent den

Nai Mëromak geen nader begrip trachten te vormen, doch zich vergenoegen met

aan zijn bestaan te gelooven. Daar ze hem niet behoeven te vreezen, wordt

slechts in zéér enkele gevallen, die wij in hoofdstuk „oorlog' nader zullen ver-

melden, aan hem geofferd.

Wel echter wordt zijn naam dikwijls aangeroepen; zoo hoort men iemand

die schrikt vaak „Nai Mëromak" zeggen, of roept men hem als getuige aan om

de waarheid van de een of andere bewering sterker te doen uitkomen; zoo zegt

men van iemand die gestorven is, dat de Nai Mëromak hem tot zich heeft ge-

trokken en komt de aanroeping van zijn naam bij het doen van plechtige beloften

veelvuldig voor.

Van een eeredienst ter zijner verheerlijking is echter geen sprake.

§ 2. Aard- en Watergeesten.

Zoo weinig als men zich om den Nai Mëromak bekommert, zoo veel te

meer laat men zich in met de verschillende machten die hun invloed op aarde

doen gelden.

Tot de belangrijkste behooren de aard- en de watergeesten, de rai nain

(van rai = aarde en nain r= nai = heer) en de wé nain (wé = water).

Eerstgenoemde zetelen in en nabij rotsen, boomen, bergen enz., laatstge-

noemde in en nabij rivieren, beken, bronnen, enz.

Van die rotsen, bronnen enz. zijn ze heer en meester. Zij zijn gewoonlijk

onzichtbaar, doch kunnen zich, wanneer ze dat willen, in verschillende vormen aan

den mensch vertoonen.
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De rai-nain kan b. v. den vorm aannemen van een slang, van een zwarte kat,

van een mensch, enz., de we-nain van een krokodil, van paling, van garnalen enz Zij

vervullen in die verschillende vormen o. a. ook de functiën van spoken en duivels.

Wanneer een rai-nain den menschenvorm aanneemt heeft hij echter in plaats

van tanden naalden in den mond ; van daar dat hij dan weinig spreekt en bij 't

lachen de handen voor den mond houdt. Men is bang voor zoo'n menschvormigen

rai-nain en ontloopt hem zoodra men hem ziet.

Verliefde jongelui die afspreken elkaar op een bepaalde plaats te zullen

ontmoeten, doen verstandig die plaats te kiezen verre van de plekken waar ge-

noemde geesten zich ophouden.

Deze toch hebben anders de aardigheid om zich zoodra een der verliefden

op de afgesproken plaats is aangekomen, in den vorm van den andere te ver-

toonen en wanneer zij dan. zooals onder verliefden gebruikelijk is, den bijslaap

uitoefenen, wordt de bedrogen eerstaangekomene krankzinnig.

Dit laatste is o. a. ook het geval met personen die palingen of garnalen

nuttigen, welke op de verblijfplaats van een wé nain zijn gevangen.

Zooals we reeds zeiden verblijven de aard- en watergeesten in rotsen,

boomen, bronnen enz. Bij vele dier verblijfplaatsen hebben zij wat men zou kunnen

noemen hun woning.

Die woningen zijn steenen, voho-matan (= oog van den voho) geheeten,

die gewoonlijk een bijzonderen vorm hebben, b.v. zuiver rond, ei-vormig ofcylin-

drisch zijn, dan wel eenigszins den vorm van een mensch of dier of voorwerp

vertoonen. Ze zijn van verschillende grootte, sommige enkele hectogrammen.

andere ettelijke kilogrammen zwaar.

Hoe komen die steenen bij de verblijfplaatsen der geesten.-'

Zij zijn door menschen gevonden. Niet iedere gevonden steen van bijzon-

deren vorm wordt echter een voho-matan. Daartoe is meer noodig. Daartoe

moet de persoon die zoo'n steen gevonden heeft er over droomen ; hij moet

droomen dat die steen zijn vriend is. dat in dien steen een aard of watergeest

huist, die met zijn (d. i des vinders) ziel een verbond van vriendschap, hulpen

steun sluit en dat de geest van den steen aan zijn ziel een verzoek doet.

Wanneer dit verzoek een jonge kip, een jong varken of een ander jong

dier behelst, dan is dat een teeken dat de geest van den steen de zielen van

menschen, dus menschenoffers eischt en dat dientengevolge de vrouw en de kinderen

van den vinder van den steen ziek zullen worden en sterven. Heeft deze laatste

dat voor de goede zaak over, dan staat hij het verzoek toe, in het andere geval

roept hij den mak'dók (toovenaar-dokter) te hulp om hem van het verbond met

den geest gesloten te bevrijden, bij welke gelegenheid een \ arken geslacht wordt

Behelst het verzoek daarentegen sirih of pinang. dan is dit een teeken dat

de geest van den steen allen de zielen van dieren, dus dierenoffers vergt en wordt

de steen bewaard.



76

Ook komt het voor dat zulk een droom aan het vinden van den steen voor-

afgaat; in zoo'n geval wordt in dien droom de plaats waar de steen ligt aangegeven,

waarna men hem bij het ontwaken kan gaan zoeken. Ook gebeurt het wel dat

men hem na den droom in z'd sirihzak aantreft. In dit laatste geval werpt de

vinder, de zaak niet vertrouwende, den steen weg; indien hij dan den volgenden

nacht weer 't zelfde droomt en de steen wederom in z'n sirihzak terecht komt

en dit zich, nadat de steen ten tweeden male weggeworpen is, een derde keer

nog eens herhaalt, dan behoudt de vinder hem, overtuigd dat er dan geen bedrog

meer in 't spel kan zijn.

Wanneer nu iemand een steen heeft verkregen, waarin een aard of water-

geest huist, dan geeft hij daarvan aan zijn familieleden kennis, waarna men aan

den geest een offer brengt. Daarna is de vinder verplicht een geschikte plaats

voor den steen uit te zoeken. Hij roept daartoe de hulp van een mak'dök in,

die door middel van wichelen, waarover later gesproken zal worden, de juiste

plaats weet te vinden, waarna daar een ronde of vierkante steenhoop ter hoogte

van !/2 tot 2 Meter wordt opgericht, op welke verhevenheid één of meer platte

steenen worden geplaatst Daar bovenop komt gewoonlijk de gevonden steen

(voho matan) te liggen; wanneer hij echter zoo klein is dat men vreest dat hij

weg zal raken, verbergt men hem ook wel onder die platte steenen.

De steenhoop met de platte steenen vormen een soort altaar, voho genaamd;

de gevonden steen is daarvan het oog (matan) en heet daarom voho-matan.

De voho wordt soms met in den grond gestoken stukken hout omgeven

om te voorkomen dat hij door varkens en dergelijke beschadigd wordt. Steeds staat

bij een voho een paal of stok, waar de onderkaken der offerdieren aangehangen

worden.

Voho's voor de wé-nain vindt men gewoonlijk nabij bronnen, aan den samen-

loop van twee rivieren of aan de oevers van een rivier, die voor de rai-nain bij

groote boomen of rotsen

Behalve de voho is ook de naaste omgeving ervan heilig (loelik) ; soms is

die heilige omgeving omheind. Het is verboden daar hout te kappen of in de

aarde te graven, terwijl dikwijls nog bijzondere verbodsbepalingen aan de verschil-

lende heilige plaatsen verbonden zijn, zooals het verbod om er dieren te dooden,

het water te verontreinigen, enz..

Zulk een in een voho-matan zetelende geest waakt voor het welzijn van

den vinder, diens familieleden en hunne afstammelingen Deze moeten echter zorg

dragen zijn toorn niet op te wekken, want dan veroorzaakt hij ziekte of dood

onder de familie of haar vee, doet misgewas of kinderloosheid ontstaan, de wel-

vaart verminderen of andere ongelukken plaats hebben. Zijn toorn kan op ver-

schillende wijze opgewekt worden, zooals door het niet brengen van voldoende offers

of andere wijze van veronachtzaming, door het niet nakomen van een onder aan-

roeping van hem gedane belofte, enz. Ieder mensch heelt minstens één voho-



77

matan waaronder bij als 't ware ressorteert; wanneer in zijn familie meer dan

één zoo'n heilige steen gevonden is ressorteert hij onder al deze

De vorsten Lebben bovendien wat men zou kunnen noemen rijks-voho's, zulke,

wier macht zich over het geheele gebied van den betrokken radja uitstrekt en die

bestaan van de stichting van het rijk at, die dus door de oorspronkelijke bewoners

zijn opgericht. Wanneer aan zulke voho's geofferd wordt moeten er afstamme

lingen van die oorspronkelijke bewoners bij tegenwoordig zijn om rijst te strooien

;

die afstammelingen, 't zij hoofden dan wel gewone lieden, noemt men emma rai

o'an (letterlijk menschen-aarde-zoon), dus de zonen van den grond.

Stel nu dat iemand een of ander ongeluk dan wel eenige tegenspoed

treft Hij moet dan beginnen met uit te maken wat de oorzaak daarvan is, of

dat ongeluk veroorzaakt wordt door den een of andereu aard- of watergeest, door

eenige andere soort van geest, dan wel 't gevolg is van boosheid zijner oemah-

maneh of van een eedbreuk of iets anders Wanneer zoo iemand zich bewust is

een dezer categorieën te hebben verwaarloosd of vertoornd, zal hij moeten trachten

haar weder te verzoenen.

Is hij zich echter van geen schuld bewust, dan roept hij den mak'dok te

hulp, die dan door middel van wichelen (waarover later) uitmaakt wie de veroor-

zaker der ramp is.

Stel nu dat als zoodanig een bepaalde rai-nain wordt aangewezen, dan moet

deze door offers overgehaald worden den tegenspoed, dien hij gebracht heeft, te

doen ophouden of tot staan te brengen.

Daartoe heeft men de hulp noodig van een mak'dèan of offeraar, iemand

die met de geesten weet om te gaan.

Hij die 't offer brengen moet, gaat dan met z'n familieleden en den mak'dèan

naar de voho waar de verbolgen rai-nain huist Men bedekt deze somtijds met

een slimoet of een hoofddoek, doch laat dit ook wel achterwege. Daarna zet

men er, al naarmate de grootte van het te brengen offer, één of meermalen

zeven komvormige mandjes, hani-matan genaamd op, in elk waarvan men zeven

sirihbladeren doet; bij gebrek aan voldoende sirihbladeren kan men voor elk eerste

mandje met zeven, voor elk tweede met b. v. vijf, voor elk derde met drie en

voor elk der vier volgende met één sirihblad volstaan.

De aantallen moeten echter persé oneven zijn.

De verschillende mandjes zijn ten behoeve van verschillende grootheden.

Zoo zijn de mandjes met 7 bladeren bestemd voor den rai-nain zelf, die met

5 voor diens rijksbestierder, die met 3 voor diens toemoekoens, die met één voor

diens mindere onderdanen, enz.

Heeft iemand behalve den vertoornden voho nog andere die over hem en zijn

familie macht uitoefenen, dan mogen ook deze, al zijn ze niet boos, niet vergeten

worden, doch worden er ten hunnen behoeve op den vertoornden voho nog een

of meer hanimatan bijgevoegd.
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Ook de matabian, de geesten der voorouders van den offer-brenger, worden

bedacht door voor ben het aantal hanimatan nog met 3 of 5 te vermeerderen

Deze banimatan voor de matabian worden zelfs vóór alle andere geplaatst en

gevuld

Zoodra nu de plaatsing der banimatan afgeloopen is, worden deze door

den mak' 'ean drie of zeven keeren met rijst bestrooid, waarna hij een sirih- of

pisangblad in de hand neemt, langzaam en op slependen toon tot zeven telt om

daarna met den vertoornden geest te gaan spreken

Hij vertelt den geest dan b v. dat hij die 't offer brengt inderdaad schul-

dig is, doordat bij den geest te lang beeft verwaarloosd, dat hij echter berouw

beeft van die veronachtzaming en thans weer meer dan ooit aan den vertoornde

denkt.

Vervolgens legt de mak'déan uit, welke rampen tengevolge van de ver-

waarloozing van den boos-geworden geest den offer brenger hebben getroffen ; bij

smeekt dan aan alle geesten, voor wie hanimatan geplaatst zijn, doch inzonderheid

aan den vertoornden, om hunne hulp en bijstand, teneinde de ongelukken te doen

ophouden en eindigt zijn rede met het nogmaals tot zeven keeren toe bestrooien

der hanimatan met rijst.

Dan brengt men het dier, dat men aan de geesten wenscht ten offer te

brengen een snede acbter den rechtervoorpoot toe, waarop de mak'déan het door

hem in de hand gebouden blad met bet uitvloeiende bloed besmeert en daarmede

de voho-matan, zoomede voorhoofd en maagbolte van den offeraar en diens fami-

lieleden aanraakt.

Het offerdier is doorgaans een varken of een karbouw; wanneer 't offer

aan den rai-nain gebracht wordt moet het dier van een roode, wanneer het aan

den wé-nain gebracht wordt van witte kleur zijn. Bovendien mag men geene

dieren met afgesneden staarten gebruiken, zooals er vele zijn. omdat men meent

dat ze dan beter vet worden.

Nadat bet besmeren met bloed afgeloopen is wordt het offerdier geslacht

door het den halsader door te steken; de strot mag niet afgesneden worden om-

dat de n?an loelik (loelik = heilig of verboden), d. w z. de tong met den strot

en een deel der ingewanden in zijn geheel moet blijven.

Daarna wordt het offerdier gekookt, zoomede een hoeveelheid rijst. De

slimoet of de hoofddoek en de hanimatan worden van den voho afgenomen, de

sirihbladeren worden door rijst vervangen, waarbij men stukjes van de verschil-

lende deelen van bet offerdier voegt en dan wordt uit elke banimatan een klein

deel van den inhoud op den platten steen of steenen van den vobo gelegd, welke

deelen dan voor den rai-nain bestemd zijn

ïntusschen onderzoekt de mak'déan de lever van het geslachte beest om

uit den vorm en de groeven die er op voorkomen te weten te komen of de offer-

brenger thans in genade is aangenomen en de rampen van hem afgewend zullen
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worden. Is het resultaat van dat onderzoek ongunstig, dan moet door middel

van wichelen door den mak'dök of eenig anderen deskundige uitgemaakt worden,

of de geest waaraan geofferd is nog ontevreden is, dan wel of er een tweede

vertoornde geest is die wil dat hem zelf een offer bij zijn eigen voho gebracht

wordt. In het laatste geval wordt hem op de boven beschreven manier een nieuw

offer gebracht.

Het eten dat niet op de platte steenen van den voho is gelegd, wordt

onder de aanwezigen verdeeld ; de mak'dean krijgt de naan loelik en de onderkaak

wordt aan den daarvoor bestemden paal of stok bij den voho gehangen.

Behalve gelegenheidsoffers als hier boven vermeld, wordt aan den rai nain

en den wé-nain geofferd bij 't begin van den djagoeng-oogst. Men gaat dan met

7 of 14 klossen jonge djagoeng naar den voho, maakt deze eerst schoon, pelt

daarna een of twee klossen af en legt de korrels op de platte steenen, terwijl de

stronken aan den paal naast den voho worden gehangen. De overige djagoeng

eet men zelf op.

Voordat dit offer gebracht is mag niemand iets van den oogst nuttigen

Offers van minder belang worden nog bij verschillende gelegenheden aan

de aard- en watergeesten gebracht. Zoo zal b. v. iemand die ter jacht is op de

voho's die hij jagende ontmoet eenige rijst of djagoeng korrels strooien of er met

een zilveren muntje langs strijken, omdat, indien hij dit nalaat, zijn schoten zullen

missen of het wild zal wegblijven.

Wordt een voho matan vernield, dan ontvlucht de geest die verblijfplaats.

In Asoe-manoe b. v. heeft men een voho-matan gehad in den vorm van een

cylinder, met een ringvormige indeuking in de bovenste helft en bolvormig van

boven. Die indeuking was de hals, 't geen daarboven lag het hoofd, het geheel

stelde een mensch voor. Nu ongeveer 50 jaren geleden werd tijdens een oorlog

die voho matan door lieden van Lamaknen in stukken geslagen, van welke de drie

voornaamste er nog onaangeroerd liggen: alleen de „armen" en de „hoed'' zijn

verdwenen. De rai-nain, die in den voho-matan huisde, is gevlucht en komt er

alleen even terug, wanneer men er offers brengt ; op andere tijden woont hij elders,

is de voho-matan dood, zooals men het uitdrukt. Hem weder levend te maken,

d. w. z. den voho matan zooveel mogelijk te restaureeren en den rai-nain over te

halen zich weder daarin te vestigen, zou met het brengen van zeer zware offers

gepaard gaan, die men tot uu toe niet in staat is geweest bijeen te krijgen.

Wanneer een voho vernield wordt, doch de voho-matan heel blijft, wordt

voor deze laatste een nieuwe plaats gezocht of herstelt men den ouden voho.

De herplaatsing eischt echter een offer, terwijl het overbrengen van den voho-

matan met eenige plechtigheid gepaard gaat. Men draagt hem b v in zijden

slimoets naar zijn nieuwe plaats.

Wanneer iemand een offer aan zijn voho-matan of aan een anderen geest

of macht wil brengen, geeft hij daarvan gewoonlijk vooraf aan zijn geheele
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familie kennis. De familieleden die dan niet zelf kunnen komen, geven den

berichtbrenger wat rijst of arak mede om hun goeden wil te toonen. Hun

wordt dan later een stuk van het offerdier gezonden, waarvoor zij b. v. een

kwartje of een gulden in ruil geven. Zij die wèl gaan, betalen ook een kleinig-

heid. Op deze wijze krijgt de persoon die het offer brengt 't grootste deel der

onkosten weder vergoed.

§ 3. 00RL0C4SGEESTEN.

Een andere categorie van geesten vormen de kakaloek, welk woord „zak"

beteekent. De kakaloek zijn de geesten des oorlogs; zij hebben de speciale

eigenschap, dat zij den personen die onder hen ressorteeren geluk in den krijg

kunnen verschaffen en hen onkwetsbaar kunnen maken voor de vijandelijke wapens.

Zij zetelen in steenen, kakaloek isien (isien —- lichaam) en kakaloek biroe

geheeten of in stukken boomwortel, eveneens kakaloek isien genaamd. Die

steenen zijn evenals de voho-matan van bijzonderen vorm ; er zijn echter niet

zulke zware bij als dat bij die voho-matan wel 't geval is.

Ze worden ook op dezelfde wijze als deze laatste verkregen, met dien

verstande dat de vinder droomt dat in den steen een kakaloek huist, die hem

voorspoed in den oorlog belooft, hem tot een dapper voorvechter zal maken en

zijn lichaam tegen kogels en lansen zal beschermen.

Kakaloek isien zijn alle uit den ouden tijd afkomstig en voor zoover zij

uit boomwortels bestaan, door de eerste menschen op aarde medegebracht ; tegen-

woordig worden ze niet meer gevonden. Kakaloek biroe ontdekt men ook thans

nog wel.

De steenen en boomwortels werden en worden nadat ze gevonden zijn en

nadat aan hen geofferd is, in een rood zakje genaaid en op de bahani (het kleine

zolderinkje bij den nok van het dak) van de woning des vinders bewaard.

De kakaloek isien en de kakaloek biroe hebben lang niet dezelfde kracht

;

eerstgenoemde zijn verreweg de machtigste; de kakaloek biroe zijn wat men zou

kunnen noemen de kinderen of knechten van den kakaloek isien en bezitten slechts

het vermogen om iemand onkwetsbaar te maken, terwijl de kakaloek isien behalve

geluk in den strijd, ook in 't algemeen evenals de rai nain ongeluk van allerlei

aard over de onder hen staande personen kunnen brengen. Iedere kakaloek biroe

ressorteert dan ook onder den een of' anderen kakaloek isien; geheel zelfstandige

kakaloek biroe bestaan niet.

De kakaloek biroe worden, hetzij te zamen met den kakaloek isien waartoe

zij behooren, hetzij in een andere woning, die des vinders, afzonderlijk bewaard.

Zooals reeds gezegd werd, zijn beide soorten van kakaloek in roode zakjes

genaaid, aan welke zij hun naam kakaloek of zak ontleenen.

Zoo'n zak of meerdere zulke zakjes worden in een mandje op de bahani
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opgeborgen. In een tweede mandje daarnaast worden wortelen en schors van

boomen bewaard, die door de bewaarders der kakaloek gezocht zijn en door hen,

na met sirih te zijn gekauwd, gebruikt worden om als medicijn op wonden te

worden gelegd. Wanneer de voorraad verb nikt is wordt een nieuwe hoeveelheid

gezocbt.

Hoe geschiedt dit ?

Daartoe gaat de bewaarder van den kakaloek naar een boom die hem de

vereischte scbors en de noodige wortels kan leveren. Tot welke boomsoort deze

moeten behooren weet hij van zijn voorgangers, die dat van den eersten vinder

van den kakaloek weten, wien dat in den droom is medegedeeld. Bij den boom

wordt of is reeds vroeger een platte steen gelegd, waarop de bewaarder een ha-

nimatan (mandje) plaatst Daarin wordt een roode lap gelegd en op dien lap

een gouden plaat en een snoer koralen (moeti sala). Vervolgens wrijft de bewaar

der met die plaat en die kralen over den steen en strooit daar rijst op, waarna

bij de schors afkapt en de wortels uit den grond haalt, echter zoodanig dat ze

op den grond te recht komen zonder door hem te zijn aangeraakt, want eerst

wanneer ze op den grond hebben gelegen mag hij ze oprapen. Dan offert hij

een varken en een r.ioden haan aan de schors en wortels, opdat hunne werking

als medicijn een krachtige moge zijn en neemt hij alles mede naar zijn woning,

waar bij de hanimatan, zoomede de wortels en de schors, op den kahak lor

plaatst.

Wanneer nu bij een verwonding blijkt dat de nieuwe medicijn voldoet,

wordt zij in een mand op de bahani geplaatst. Telkens voor dat de medicijn

gebruikt wordt moet er rijst over gestrooid worden om haar krachtig te maken.

Behalve de beide boven besproken mandjes worden op den bahani nog

bewaard een sabel en een lans van zeer ouden datum ; het zijn de wapens van

den kakaloek.

De huizen, waarin kakaloek bewaard wo den, noemt men oeuiah kakaloek

(oemah = buis).

In zulk een huis vertoeven geen huwbare jongens of meisjes, want het is

niet alleen verboden dat deze er den coïtus uitoefenen, doch zelfs mogen onge-

huwden die geen maagd of knaap meer zijn daar niet vertoeven.

De bewoners van een oemah kakaloek moeten rein wezen. Bovendien

zijn aan de verschillende oemah kakaloek nog bijzondere verbodsbepalingen ver-

bonden; zoo mag in t eene geen wilde sirih, in 't andere een bepaalde houtsoort

niet worden binnengebracht, enz.

Waar deze verbodsbepalingen voor den bezitter van een kakaloek te moeilijk

na te komen zouden zijn, b. v. omdat hij vele huwbare dochters heett, bewaart liij liein

in een apart huis nabij zijn eigen woning, waarin hij een familielid als bewaarder

laat verblijf houden, wiens omstandigheden het verblijven in een oemah kakaloek

beter veroorloven.

Verh. Bat. Gen. deel LIV, 3e stuk. G
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In sommige streken meent men dat iemand in zulk een huis niet sterven

kan, doch hoewel zoo goed als dood, nog steeds een weinig blijft ademen. Om
den dood geheel te doen intreden brengt men den kakaloek tijdelijk naar een

ander huis over. Eerst na de begrafenis van den overledene en nadat de oemah

kakaloek door het brengen van een offer en door het schoonvegen met doorn-

struiken en sabel van de daar eventueel e'htergebleven zielen van den doode is

gezuiverd, wordt de kakaloek op zijn oude plaats teruggebracht

Elders gelooft men dat iemand in zoo'n huis wel sterven kan, doch daar

wordt het lijk na den dood onmiddellijk er uit verwijderd.

Bij eiken oemah kakaloek vindt men een voho; alleen bij die waar een

kakaloek isien bewaard wordt, is de voho van een voho-matan voorzien, een

steen dien men als de jongere broeder van den kakaloek isien beschouwt.

Iedere kakaloek heelt macht over den vinder, diens afstammelingen en

diens familie.

Evenals bij de rai-nain en de wé-nain kan iemand onder meerdere kakaloek

ressorteeren.

In de meeste rijkjes treft men een of meer kakaloek isien aan, die van

de stichting van het rijk af bestaan hebben en die hun invloed over de geheele

bevolking ervan uitoefenen. Het zijn wat men zou kunnen noemen rijks kakaloek

;

ze worden ter onderscheiding van andere, kakaloek oeloen (oeloen = hoofd) genoemd.

Een kakaloek is onvervreemdbaar in de familie ; ook hier vindt men echter

„des accommodements avec Ie ciel ;" mij is althans een geval bekend dat een

kakaloek isien uit wortels en schors bestaande, tegen behoorlijken prijs natuurlijk,

voor een deel aan lieden buiten de familie van den bezitter staande is verkocht.

In dit geval behielt men het grootste deel echter voor zich zelf.

De bezitter of de bewaarder van een kakaloek moet een of twee malen

daags bij wijze van offer rijst strooien.

Verder offert men aan den kakaloek isien, wanneer hij als de veroorzaker

van rampen en onheilen wordt beschouwd of aangewezen.

Zoo'n offer brengt men op den betrokken voho op dezelfde wijze als een

dergelijk offer aan den rai-nain, met dien verstande dat de offerdieren rood of

zwart moeten zijn

Ook bij het begin van den djagoeng-oogst wordt de kakaloek niet vergeten.

Bij dit oogstoffer plaatst men 3, 5, 7 of meer hanimatan met djagoengkorrels

op de kahak lor van den oemah kakaloek Dit offer brengt men zoowel

aan den kakaloek isien als aan den kakaloek biroe; wanneer men het echter

aan een van laatstgenoemde soort brengt, moet men, wanneer zich in datzelfde

huis geen kakaloek isien bevindt, ook een deel van het offer deponeeren op den

voho van den kakaloek isien, waaronder de kakaloek biroe ressorteert.

Genoemd oogstoffer wordt aan den kakaloek gebracht vóórdat men aan

de matabian (geesten der voorouders) offert.
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Het voornaamste offer aau den kakaloek is dat betwelk in tijden van oorlog

aan hem wordt gebracht. Hierover zal bij hoofdstuk oorlog nader gesproken worden

Eindelijk zij nog aangeteekend dat de houders van kakaloek, dank zij

de eigenschappen van moed en onkwetsbaarheid die zij daaraan ontleenen,

gewoonlijk voorvechters zijn.

§ 4. Geesten van afgestorvenen.

Een derde geestensoort waarmede de emma tétoen ruimschoots rekening

houdt, is die der matabian, de geesten van de afgestorven familieleden.

Hoewel de geesten of zielen van afgestorvenen zich, zooals wij later zien

zullen, op bepaalde verblijfplaatsen op aarde ophouden, komen zij, wanneer aan

hen geofferd wordt, tijdelijk naar do offerplaatsen over om hetgeen hun daar

aangeboden wordt of beter gezegd de ziel daarvan te nuttigen. Die offerplaatsen

kunnen tweeërlei zijn en wel Ie. de familiegraven en 2e de koë matabian, ook

wel kakaloek matabian genoemd. Zoodra namelijk iemand sterft hangt men, indien

de overledene een man was, diens sirihzak of kakaloek — (zak), indien zij een

vrouw was dier sirih- mandje (koë) met zijn inhoud aan dien balk van het huis

die kakaloek lor genoemd wordt (zie hoofdstuk huizen), waarbij men tevens het

napvormige houten etensbord, de lamak van den doode, in een mandje, lamak

fatin (letterlijk bord-plaats) geheeten, hangt

Na de begrafenis wordt alles er weder afgenomen om door de kinderen of

andere famieleden te worden gebruikt, behalve de lamak fatin, ten minste wan-

neer de overledene aan wien die behoort heeft een goed leven heeft geleid, een

hoogen ouderdom heeft bereikt of door iets anders min of meerheeft uitgemunt:

van slechte lieden en kinderen of jong gestorven menschen wordt de lamak fatin

niet bewaard, doch door de familie in gebruik genomen

De lamak fatin, die niet in gebruik genomen worden, worden bewaard in

de woning van het hoofd der familie, waar ze aan de kakoeloek lor worden ge-

hangen. Ze heeten dan echter niet meer lamik fatin, doch kakoeloek matabian

of gewoonlijk koë matabian, vertegenwoordigen dus den sirih-zak en de sirih mand

van den overledene ; dat deze zak of mand zelf niet aan den kakoeloek lor ge-

hangen worden is vermoedelijk daaraan toe te schrijven dat de overlevenden die

voorwerpen te goed kunnen gebruiken, terwijl ze een mandje minder missen, daar

dat door hen zelf gemakkelijk van bladeren gevlochten kan worden en weinig of

geen waarde heeft.

Zooals reeds gezegd is kan aan de matabian behalve bij de graven, bij

deze koë matabian geofferd worden. De geesttn van de afgestorvenen komen

daar dan allen hun deel van het offer vragen ; de geesten van die, welke door

hun koë vertegenwoordigd zijn, krijgen ieder een behoorlijke portie, de overigen

moeten zich maar tevreden stellen met hetgeen deze voor hen overlaten.
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Aan de matabian mogen dieren van iedere kleur, ook dieren met afge-

sneden staart geofferd worden.

De manier van offeren is dezelfde als bij de rai-nain behoudens het vol-

gende.

Brengt men het offer aan de graven, dan worden de hanimatan op het graf

gezet, brengt men het aan de koë matabian, dan plaatst men ze op den kahak lor

van het huis.

Voor ieder geslacht van overledenen gebruikt men 3, 5 of 7 hanimatan, in

elk waarvan 7 sirihblideren gelegd worden; bij gebrek aan deze kan men b. v.

voor elk geslacht in 't eerste mandje 7, in het tweede 5, in het derde 3, in elk

volgend één blad leggen

Het bloed van het offerdier, dat door den mak'déan bij het offeren aan den

rai-nain op den voho matan gesmeerd wordt, wordt bij 't offeren aan de graven

op den steen gedrukt die het voeteneinde van de overledenen aanwijst en bij offeren

aan de koë matabian aan den kakoeloek-lor gewreven. Het eten dat men voor

den rai-nain op de platte steencn van den voho legt, deponeert men bij het

offer aan de matabian op de graven dan wel op den lor fafoehoen en den lor

hoen, de beide bij den kakoeloek lor geplaatste platte steenen (zie hoofdstuk

huizen).

Bij groote offers wordt eerst onderzocht of de koë matabian nog alle in

orde zijn. Is er een touw waaraan een der mandjes hangt kapot, dan wel wan-

neer de koë zelf, dus de lamak fatiu te oud en te kapot is geworden, dan worden

ze vernieuwd, doch moet eerst de betrokken matabian met een offer overgehaald

worden. Het offer bestaat dan uit 'n kip, 'n big of 'n varken.

Aan de matabian wordt geofferd ingeval zij als de veroorzakers van rampen

in de familie worden beschouwd, zoomede bij het begin van den oogst, in welk

laatste geval men bij de koë matabian offert op dezelfde wijze als men het oogst-

offer aan den kakaloek brengt.

Bovendien brengen gegoede personen gewoonlijk ieder jaar in Augustus

een offer aan de graven, waarbij een of meer dieren geslacht worden, al naar

gelang van den rijkdom van den offerbrenger. De bedoeling van dit offer is geen

andere dan de matabian te vriend te houden.

Gegoeden en hoofden zijn meestal in 't bezit van familiegoederen, poesaka,

die van zeer oude tijden, soms van den stamvader der familie afkomstig zijn.

Die goederen bestaan uit koralen (moeti sala), gouden of zilveren platen, oude

munten, wapens en dergelijke die als heilig, loelik beschouwd worden en die

men in aparte mandjes bij de koë matabian bewaart. Ze zijn onvervreemdbaar

familie- eigendom en worden nimmer gebruikt. Wanneer aan de koë matabian

geofferd wordt, worden ook die voorwerpen bedacht door ten behoeve van hun

geest een drietal hanimatan bij die, welke voor de matabian bestemd zijn, te

plaatsen. Men verkeert in de meening dat de geest dier voorwerpen dan rijkdom
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en macht zal scheuken aan de nakomelingen, zooals die goederen zelf rijkdom en

macht hebben verschaft aan de voorvaderen.

§ 5. De Menschenziel.

De levende mensch heeft zeven zielen, kamalar genaamd, te weten vier

goede of witte en drie slechte of zwarte.

Zoodra iemand sterft verlaten al deze zielen het lichaam, doch blijven zich

voorloopig om en nabij het lijk ophouden ; eerst drie dagen na de begrafenis

verdwijnen ze; de vier goede gaan naar den hemel, waar hun een aangenaam,

weelderig leven wacht en waar ze verlost zijn van aardsche beslommeringen.

De drie slechte zijn daarentegen veroordeeld tot straf voor hunne ondeugden

in de ongunstigste omstandigheden op aarde te blijven voortleven. Zij begeven

zich, wanneer de witte zielen ten hemel varen, naar de speciaal voor het verblijf

van zwarte zielen aangewezen plaatsen. In ieder landschap treft men zoo'n

zielenverblijfplaats aan.

In Fialarang is dit de top van den Lekaan, in Djeniloe de berg Fatoe-korak,

in Nai-timoe de berg Fatoe-Doebesi, in Lidak de Fatoe Toeris, enz.

Van hun aankomst op die plaatsen geven zij kennis door met den nagel

van den duim een kerfje in een bepaalden boom of rots te maken. Op den

Lekaan b. v. is het een boom, waaraan alle soorten van bladeren en vruchten

voorkomen waarin die kerfjes worden gedrukt, terwijl dit te Fatoe-korat in een

rots gebeurt. De krasjes worden hooger of lager aangebracht, al naarmate de

maatschappelijke positie van den overledene voornamer of bescheidener was.

Kenschetsend is het verschil dat men, ook de tot het christendom bekeerde,

maakt tusschen gedoopten en heidenen. De zwarte zielen van de eerstgeuoemden

toch maken bij aankomst te Fatoe korat geen krasje in de rots zooals de heidenen,

doch een kruisje!

Na kennis van hun aankomst in het zielenrijk te hebben gegeven nemen

zwarte zielen den vorm van dieren aan ; zoo verandert op den Lekaan de een in

een wild varken, de tweede in een vogel, lalioen genaam 1, de derde in een vogel,

tiri loloh geheeten
; elders veranderen ze in andere diersoorten, als apen. herten enz.

In die nieuwe vormen moeten zij boeten voor het kwade dat zij gedaan

hebben ; daarom ook zijn ze gedwongen van boomwortelen, gras, rupsen en onge-

dierte te leven.

Alleen wanneer aan de matabian geofferd wordt, begeven de zielen zich

tijdelijk naar de graven of naar de lainak iatin, om daar de ziel van het oifer

hun door hunne nakomelingen gebracht te nuttigen.

Voor de waarheid van de verhuizing der menschelijke ziel in een dieren-

vorm weet men tal van bewijzen aan te voeren.

Zoo schoot lang geleden iemand op den Lekaan een varken. Bij nadere

beschouwing bleek hem dat het dier de half vergane overblijfselen van een mat
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op den rug had. Het was duidelijk dat dit oorspronkelijk de mat was geweest

waarin het lijk van den persoon, wiens ziel in den vorm van een varken rondliep

en nu was neergeschoten, was begraven Dit werd bevestigd toen de jager den

volgenden dag geheel alleen terzelfder plaatse terugkomende, een stem hoorde

die hem toeriep :

„Hei Bei Maoek kidoen foeti matèh horé séik loraik", hetgeen vertaald wil

zeggen: „hei, het achterwerk van Bei Maoek is gisteren avond gestorven."

Op de verblijfplaatsen der zielen is het dan ook verboden om die dieren,

waarin de zielen verhuizen te dooden, terwijl het tevens niet geoorloofd is er hout

te kappen of te graven.

Het in Tnsulinde vrij algemeen verspreid geloof dat de zielen van afge-

storvenen in krokodillen (lafaëk) huizen, bestaat in Reloe niet Zooals we gezien

hebben kan de we-nain dien vorm aannemen. Uit vrees voor deze is het dan

ook dat men bij 't overtrekken van rivieren niet van lafaëk, doch van nailoelik.

nai koekoen of bei lioerai spreekt (nai — heer, loelik — heilig, koekoen = onzicht-

baar, bei = grootvader, lioerai — een hooge titel). Bovendien zal een inlander

om diezelfde reden niet licht een krokodil dooden; als er een het hem te lastig

maakt zal hij liever aan een malai (vreemdeling), b. v. aan een Chinees, vragen

het dier onschadelijk te maken.

Terwijl bij iemands dood alle zielen zijn lichaam verlaten, is dit bij ziekte,

zwangerschap en ook gedurende den slaap met een deel ervan het geval. Daar

ziekte dus in nauw verband staat met den zielstoestand van den mensch, is het

hier de plaats er het een en ander over mede te deelen.

§ 6. Ziekten.

Bij ongesteldheden van weinig ernstigen aard wordt de hulp ingeroepen

van den een of anderen ouden dorpsgenoot, die den naam heeft ervaren te zijn

in het toedienen van medicijnen.

Zijn geneesmiddelen bestaan uit boomschors, boomwortelen of bladeren,

die hij zelf gezocht heeft.

Dat zoeken geschiedt als volgt. Wanneer hij een boom gevonden heeft

die hem de gewenschte medicijn kan leveren, legt hij bij den stam een steen en

daarop een zilveren voorwerp, b. v. een kwartje. Daarover strooit hij dan rijst,

daarbij aan de ziel van den boom of aan den rai-nain verzoekende aan de te

nemen geneesmiddelen geneeskracht te willen schenken, waarna hij de bladeren

of de bast afkapt, dan wel de wortelen uitgraaft Hierbij moet hij oppassen ze

niet met z'n handen aan te raken, voordat ze op den grond gelegen hebben, en

er aan denken, dat die stukken schors, die met den buitenkant naar boven komen

te liggen, geen waarde als geneesmiddel hebben.

Wanneer dan nog als offer aan de ziel van den boom met het zilver-



87

stukje langs den steen wordt gewreven, is de medicijn gereed om gebruikt te

worden.

Gewoonlijk wordt ze door den eigenaar met sirih, pinang en kalk gekauwd

en op het zieke of pijnlijke lichaamsdeel gelegd; bij open wonden wordt de

kalk achterwege gelaten.

Voor enkele ziekten, b. v. voor druiper, geeft men inwendige medicijnen, meest-

al afkooksels van schors, boomwortelen of bladeren.

Wanneer de ziekte van ernstiger aard is of wordt, dan neemt men z"n

toevlucht tot den geneesheer-toovenaar, mak'dök genaamd, die wij in enkele zijner

functiën hiervoor reeds ontmoet hebben.

Diens voornaamste kracht schuilt in zijn Koba o'an (van koba =: sirihmand-

je, o'an = kind), een steentje van meestal bijzonderen vorm, dat een van de

voorvaderen van den mak'dök, dan wel hij zelf gevonden heeft op dezelfde

manier als anderen een voho-matan of een kakaloek hebben gevonden, met dit

verschil, dat de vinder van den koba o'an gedroomd heeft dat de geest die in

den steen huist hem tot een groot geneesheer zal maken. Die steen gaat van

geslacht op geslacht over en schenkt aan ieder die hem in bezit heeft en droomt

dat hij hem geneeskundige bekwaamheden geeft, de macht zieken te genezen.

Wanneer echter iemand die zoo 'n steen geërfd heeft in 't geheel niet

over hem droomt, houdt zijn wondermacht op.

De steen wordt met de een of andere oude zilveren munt die hem tot

voetstuk dient en met een deel van 's makMok's medicijnen in een klein, van

een deksel voorzien mandje (Koba o'an, d.i kind-mandje of klein mandje)

bewaard, waaraan de steen zijn naam ontleent.

De medicijnen worden door den mak'dök op dezelfde manier gezocht

als die van hen die kleine ongesteldheden genezen, met dit verschil echter d;it

daarbij in plaats van een willekeurige steen de koba o'an wordt gebruikt. Welke

soort schors en boomwortelen de mak'dök in verschillende gevallen gebruiken

moet, is hem van zijn voorvaderen bekend, die het van den oorspronkelijken

vinder van den koba o'an weten, wien die medicijnen in den droom zijn medegedeeld.

Een pas beginnende mak'dök probeert eerst zijn kunst op zn huisge-

nooten en vrienden en eerst wanneer hij bij hen succes heeft, breidt zich zijn

praktijk verder uit. Bekwame mak'döks worden dikwijls door ver verwijderd

wonende zieken geraadpleegd.

Stel nu dat de mak'dök bij een zieke wordt geroepen die reeds, doch

tevergeefs, door dezen of genen ouden dorpsgenoot gemedicineerd is. De

mak'dök moet dan eerst de reden trachten te ontdekken, waarom die

medicijnen niet geholpen hebben. Daartoe onderzoekt hij het zieke lichaamsdeel

en voelt hij de pols van den patiënt, terwijl hij dezen tevens verschillende vragen

stelt. Hij komt dan tot de conclusie dat de medicijn niet geholpen heeft, omdat

ze krachteloos is gemaakt door deze of gene op den patiënt vertoornde macht,
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•

't zij rai-nain, wé-naiu, matabiau, kakaloek, oemali maneh of andere, dan wel

werkeloos is gebleven, doordat de patiënt een plechtig gedane gelofte niet is

• nagekomen.

De vertoornde macht moet dan eerst door een offer of de oemah maneh

door een geschenk weder te vriend worden gemaakt, terwijl de wijze waarop de

-gevelgen van het breken van een gelofte worden voorkomen, hiervoor reeds ver-

meld werd.

Wanneer dan de oorzaken, waardoor de vroeger toegediende geneesmid-

- delen zonder- uitwerking bleven, wQg zijn genomen, dient de mik dok zijn medi-

cijnen toe op dezelfde wijze als de oude dorpsgenoot dit vroeger gedaan heeft

Bij plaatselijke pijnen, b.v. hoofdpijn, steken in de zij, enz., komt de mak'

dok ook wel eens tot de conclusie dat die pijnen te wijten zijn aan 'n steentje, 'n

stukje hout of ijzer of eenig ander voorwerp dat in dat lichaamsdeel zit. Hij

moet dit dan verwijderen en doet dit door de pijnlijke plaats tusschen z'n vingers

of zijn tanden te knijpen en dan zoo hard mogelijk te trekken of ook wel door

haar met bladnerveu te slaan. In ieder geval zorgt hij dat hij de noodige pijn

veroorzaakt, totdat hij plotseling het te verwijderen voorwerp in z'n hand of in

z'n mond heeft of op den grond doet vallen. Helpt de behandeling van den

eenen mak'dök niet, dan probeert mem 't met een andere.

Wanneer de zieke geneest, moeten hij en een deel der huisgenooten nog

een tweede behandeling ondergaan. Bij de krankheid toch hebben ee of meer

. van de zeven zielen van den lijder diens lichaam verlaten, terwijl met een of meer

'van diens huisgenooten hetzelfde het geval pleegt te zijn, omdat hunne zielen

neiging hebben die van den zieke te volgen.

Het is nu weder 't werk van den mak'dók die verdwenen zielen naar de

lichamen waarin ze thuis behooren terug te voeren. Daartoe maakt hij z'n koba

o'an in orde, door in dat mandje de oude munt onder in en daarop den steen te

leggen, waarna alles in een grootere mand wordt gezet.

In die mand worden dan bovendien 7 sirihblaren en 7 stukjes pinang, zoo

mede het loon dat men den mak'dók denkt te geven, b.v. een gulden of een rijks-

daalder gelegd.

Laatstgenoemde snijdt dan een stukje van de punt van 't oor van het te

offeren varken af, maakt een spleet in een koesambi takje, dat iemand intusschen

voor hem gehaald heeft, steekt daar de oorpunt in en legt het dan met een

doorntakje en wat djagoengkorrels bij de sirihbladeivn.

Vervolgens kauwt hij eenige der sirihbladeren en der stukjes pinang met

kalk en een weinig van zijn medicijn en voelt onderwijl de polsen van den zieke

en diens huisgenooten om uit te maken van wie zielen op den loop zijn en van

wie niet. Dan wordt he t kauwsel op een bordje of plankje gelegd, met den steen

uit den Koba o'an bedrukt en daarna bij de oorpunt enz. in de mand gelegd,

terwijl de steen weer op zijn plaats komt te liggen. Daarna neemt de mak'dók
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het doorntakje, het stokje met de oorpunt en het hem toegedachte in de hand,

beweegt die over hen, wier zielen gedeeltelijk absent zijn, en werpt daarna alles pp

den grond. Komt van de munt de beeldenaar boven, dan is de zaak in orde,

zoo niet, dan is dat een bewijs dat het loon te gering is. Er wordt dan ter ver-

meerdering daarvan nog een ander muntstuk bij in de mand geworpen, waarmede

dan wederom geprobeerd wordt welke zijde bovenkomt Een en ander duurt net

zoo lang tot dat de beeldenaar boven komt te liggen en het loon voor den mak'dók

dus voldoende is.

Terwijl daarna de huisgenooten het offervarken gaan slachten, gaat de

mak'dók met de mand met haar geheelen inhoud, naar een hem voor zijn doel ge-

schikt voorkomende boom in den omtrek, legt een steen bij den voet ervan, zet

de mand daarop en steekt het stokje met de oorpunt daarnaast in den grond,

waarna hij alles met rijst bestrooit.

Dan gaat het eigenlijke zielen vangen beginnen. Verschillende mak'döks

doen dat op eenigszins verschillende wijzen; allen hebben er echter een draaden

kapas (katoen) bij noodig. Sommigen hangen den draad over de punt van een

stokje dat ze verticaal in den grond steken, en leggen op de uiteinden van dien

draad steentjes anderen hangen hem aan een tak of bij een bron De verdwenen zielen

moeten langs dien draad komen en van het moment dat ze daar langs marcheeren,

maakt de mak'dök gebruik om ze in een dotje kapas te vangen. Voor ieder die

door een of meer zielen verlaten is bestemt hij zoo'n dotje. In werkelijkheid

heeft hij daarin een klein spinnetje van bepaalde soort gevat, dat zich langs den

draad voortbewoog.

Wanneer alle verdwenen zielen gevangen zijn, gaat de mak'dók naar het

huis van den patiënt terug, waar men intusscheu met het koken van het offerdier

en van rijst gereed is gekomen Hij neemt dan stukjes vleesch van verschillende

deelen van het varken en rijst en drukt daar weder met zijn steen op, opdat de

geest die erin huist de ziel van dat eten nuttigen kan.

Daarna kauwt hij sirih en plakt ieder van de gedeeltelijk zielloozen iets

van dit kauwsel op voorhoofd of schouder, blaast op het dotje kapas waarin de

ziel van den betrokkene gevangen is en plakt dat dan weer op het kauwsel dat

op hoofd of schouder gesmeerd zit. Wanneer ze dan nog een weinig van het

eten slikken, waarop de mak'dók zijn steen gedrukt heeft, is de zaak afgeloopen

en zijn de zielen weder in de lichamen teruggekeerd

De mak'dók krijgt behalve zijne belooning in geld, de niet gekookte naiin

loelik van het geslachte varken en een flinke portie gekookt eten mede naar

huis. Met een deel van dit laatste moet hij bij 't naar huis gaan de booze geesten

te eten geven; hij doet dit door een weinig ervan op den weg te strooien of in

een half met asch gevulde klapperdop op den weg te zetten.

Om ziekten en bovendien rampen van anderen aard te voorkomen, worden

veel amuletten gedragen. Zij bestaan uit kleine, roode, geheel dichtgenaaide.
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katoenen zakjes, die door den mak'dök met medicijn (schors en boomwortelen)

gevuld zijn en door deze om den hals of den pols worden gebonden van ieder

die er den prijs, l
\2 a 2 gulden voor over heeft. Die amuletten heeten ai moroek

van ai = hout en moroek = bitter.

Het kruis is een middel om booze machten en dus ook ziekten te weren;

voor een kruis zijn di : machten bevreesd ; vandaar dat men vooral wanneer er

ziekte heerscht, op de hoeken der woningen (waardoor booze geesten gewoonlijk

naar binnen dringen), op de deurposten en andere plaatsen vaak met kalk getee-

kende kruisen ziet.

Dit geloof in het beschermend vermogen van kruisen staat mogelijk nog

wel in verband met de katholieke leer, die in die streken in vroegeren tijd door

Portugeesche priesters is geleeraard geworden.

Er zijn ook middelen om geheele dorpen voor een ziekte te behoeden.

Ze worden meestal toegepast wanneer in de buurt epidemieën heersenen. Het is

alweer de mak-dók die ze in toepassing brengt.

Daartoe bindt men over alle paden die naar het dorp leiden klapperbladen

zoodanig aan stokken of aan boomen die aan den kant van die padeu staan vast,

dat die bladeren horizontaal over de paden komen te hangen.

Aan den voet van die boomen en stokken worden steenen gelegd. De

mak'dök kauwt dan medicijn, sirih en pinang en spuwt die op die steenen.

Dan wordt met van een bepaald soort riet gemaakte bezems van 't midden

van het dorp naar evengenoemde steenen toegeveegd, waarna die bezems bij de

klapperbladen worden opgehangen.

Vervolgens werpt de mak'dök de bespuwde steenen in westelijke richting

weg, waardoor alle te verwachten ziekten door de zon worden medegevoerd.

Hooger dan de toovenaar-geneesheer, de mak-dök, staat de daoek, een

soort ziener, wiens hulp echter slechts in enkele van de ergste gevallen wordt

ingeroepen. Hij kan ook ziekten zoowel onder de menschen als onder het vee

genezen door op te geven welke medicijnen gebruikt en wat met de zieken ge-

daan moet worden, doch bovendien verborgen feiten en zaken aan 't licht brengen

en waarzeggen. Hij kan b. v. wanneer ergens gestolen is en men den dief niet

kan vinden deze aanwijzen, enz.

Hij heeft een dergelijken steen als de koba o'an van den mak'dök, die echter

den naam van koekoen draagt en dien hij op den bahani van z'n woning bewaart.

Wichelen, medicijnen zoeken, zielen opsporen, enz. enz. laat hij aan den

mak'dök over, daar acht hij zich boven verheven

Wanneer men iets heeft waarvoor men de hulp van den daoek wil inroe-

pen, dan gaat men naar dezen toe betaalt hem zijn honorarium, legt hem de zaak

bloot en antwoordt hem op alle vragen die hij noodig vindt te doen naar vermogen.

De daoek legt het geld op den bahani, strooit er rijst op en beduidt den

betrokkene dat hij den volgenden dag maar moet komen om zijn antwoord te halen.
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Dit antwoord wordt door sommige daoeks uitgesproken, terwijl zij aanhou-

dend op het hun geschonken geld staren ; anderen krijgen eerst trekkingen door

hun lichaam of eene flauwte of beide tegelijk, waarna zij ontwakende antwoorden

Tijdens die lichaamsverschijnselen zijn zij dan in contact geweest met den geest

van den koekoen, die hun hetgeen ze zeggen moeten medegedeeld heeft.

§ 7. Heksen (boean) en poentianak.

In de vorige paragrafen hebben wij de normale menschenzielen behandeld

;

thans zullen wij de abnormale bespreken.

Heksen (boean, Maleisch soeanggi) zijn menschen die er zulke abnormale

zielen op na houden en die daaraan de macht te danken hebben ziekte en dood

en andere rampen van allerlei aard over hun medemenschen te kunnen brengen.

Hoe wordt iemand boean?

Hoe komt dus iemands ziel in zoo'n abnormalen toestand?

Ten eerste door overerving; wanneer de vader en de moeder boean zijn.

zijn hunne kinderen het ook

Ten tweede door wat men besmetting zou kunnen noemen; trouwt een

normaal mensch met een boean, dan wordt hij dat na eenigen tijd ook ; hetzelfde

is het geval met gewone lieden die veel met boean omgaan, met hen van 't

zelfde bord eten, enz.

Van de meeste personen is dus 't zij door hun afkomst van, dan wel door

hun huwelijk of nauwen omgang met boean bekend, dat zij dit ook zijn. Er zijn

echter ook verschijnselen, waardoor men van iemand, die noch van afkomst, noch

door omgang of huwelijk boean is, kan constateeren dat hij toch tot die gevreesde

categorie van menschen behoort

Die verschijnselen zijn velerlei; wij zullen er eenige mededeelen.

Iemand komt b v toevallig op een plek waar zelden menschen komen
;

daar ziet hij een bekend persoon geheel naakt onbeweeglijk op zijn hoofd staan,

zonder dat hij door dien persoon bemerkt wordt, ook niet al gaat hij met hem

praten. De naakte, op zijn hoofd staande persoon, is dan boean ; al diens zielen

toch zijn afwezig; wat van hem te zien is, is alleen het tijdelijk onbewuste, leven-

looze lichaam.

In een ander geval wordt het bewijs van iemands boean-zijn geleverd

wanneer uit diens anus een vlam te voorschijn komt.

Ook is iemand behekst, wanneer men hem aantreft in een toestand van zóó

vasten slaap, dat alle middelen om hem te wekken falen (vermoedelijk dus men

schen die in een toestand van bewusteloosheid verkeeren). Ook in dit geval hebben

de zielen het lichaam verlaten en zijn ze er op uitgegaan om ongeluk over dezen

of genen te brengen.

Wil hij, die iemand in dien toestand aantreft, een nog sterker bewijs van

diens boean zijn, dan kan hij dat, mits hij er den noodigeu moed toe heeft, leveren.
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Daartoe keert hij het lichaam van den bewustelooze om, zoodanig dat de

voeten komen te liggen op de plaats waar het hoofd lag en omgekeerd het hoofd

daar waar de voeten lagen.

De bedoeling van deze verlegging is de volgende.

De zielen hebben het lichaam door den anus verlaten en moeten er langs

deuzelfden weg weder binnenkomen Zij hebben het verlaten in den vorm van een

dier, b v. van een rat, die echter met zulk een snelheid pleegt te loopen, dat

men noch zijn vertrek uit, noch zijn terugkomst naar het lichaam in gewone om-

standigheden kan bemerken. Wanneer nu het lichaam verlegd wordt en de rat

langs denzelfden weg komt terugloopen, dien hij bij zijn vertrek genomen heeft,

dan komt hij niet bij den anus, doch ergens anders terecht.

Hij is de kluts dan kwijt, moet den anus gaan zoeken en kan dit niet doen

met een snelheid die hem onzichtbaar maakt Men kan hem dan waarnemen en

desverkiezende doodslaan, in welk geval de boean binnen korten tijd moet sterven.

Behalve den vorm van een rat kunnen de zielen van boean ook die van

een hond, een slang, een duizendpoot, een uil of van andere dieren aannemen.

In den vorm van uilen (kakoek) komen ze veelvuldig voor, vandaar dat men die

dieren wel de honden, de getrouwe volgers der boean noemt.

Bij het dooden van een boean heeft men diens zielen meermalen in den

vorm van een der genoemde dieren uit zijn anus zien ontsnappen. Zooals boven

reeds werd medegedeeld, kan de boean ziekte, dood en andere ongelukken ver-

oorzaken.

Hoe legt hij het aan om iemand ziek of dood te maken?

Om iemand een ziekte te bezorgen gaan de zielen van den boean 's nachts

op de loer liggen bij het lichaam van het slachtoffer dat de boean zich heeft

uitgekozen.

Zoodra dat slachtoffer slaapt en dus een deel van diens zielen het lichaam

verlaten hebben, worden deze door de ziel van den boean gegrepen en naar den

boean gebracht. Wanneer deze de gevangen zielen wenscht op te eten, dan verandert

hij ze eerst in een karbouw, een geit of een varken, welke dieren echter inplaats

van hunne gewone koppen menschelijke hoofden hebben. Dit dier wordt dan

geslacht en door den boean, gewoonlijk met zijne familieleden en vrienden opge-

geten.

Wanneer het dier geheel opgegeten is moet de persoon, wiens zielen in dat

beest veranderd geworden /-ijn, sterven; zoolang echter de naan loelik (zie hiervoor)

van het dier niet geconsumeerd is, blijft het slachtoffer ziek zonder evenwel het

tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.

Dergelijke zieken kunnen met behulp van den mak'dók (toovenaar-dokter)

echter weder genezen worden.

Daartoe moet laatstgenoemde in de eerste plaats trachten den naanloelik

in handen te krijgen. Deze wordt door den boean in een blad gewikkeld in een
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koesambiboom gehangen, dan wel in een doosje in zijn sirihzak bewaard. De

naan-loelik heeft dan niet zijn gewone grootte en vorm, doch bestaat dan uit slechts

een paar korreltjes gedroogd vleesch.

Deze nu tracht de mak'dók van den boean terug te krijgen of worden

door hem uit den koesambiboom gezocht. Zoodra hij ze in zijn bezit heeft, legt

hij ze op een schoteltje of op een plaat en bespuwt ze met fijngekauwd, gedroogd

klappervleesch, waarin de naan loelik dan oplost. Daarna wordt de zieke op de

lichaamsdeelen waar hij pijn voelt of die ziekelijk aangedaan zijn met die oplos-

sing gewreven en worden de uit zijn lichaam afwezige zielen op de in § 6 bespro-

ken wijze daarheen door den mak'dök teruggevoerd

Ook met behulp van boomwortelen en boomschors kan een boean iemand

ongelukken en rampen bezorgen Welke wortels en welke, schors hij daarvoor

noodig heeft is alleen aan hem bekend

Hij omwindt ze met een rooden draad en begraaft ze dan ergens in een

tuin of in een buffelkraal of onder iemands huis, al naarmate hij misgewas, vee-

ziekte of ziekte onder menschen wil veroorzaken

Wanneer men echter bemerkt, dat de ramp aan een boean te wijten is,

kan men alweer den mak'dok te hulp roepen, die de plaats waar de wortels en

de schors begraven zijn opspoort en ze vervolgens van daar verwijdert om het

ongeluk te doen ophouden

Een boean kan echter niet over iedereen zijn macht uitoefenen; deze is

beperkt tot die personen die hem wel eens iets misdaan hebben of hem onaange-

naam hebben bejegend.

Zoo kan hij zich wreken op iemand die hem boete heeft opgelegd, die hem

heeft uitgescholden, die hem een verzoek heeft geweigerd, enz.

Vandaar dat de boean die men in bijna elk dorp aantreft en die overigens

als gewone menschen te midden der bevolking leven, door de personen in hunne

omgeving worden gevreesd en ontzien, doch niet geëerd Zoo zullen alleen mannen

en vrouwen uit den minderen stand met boean willen huwen, doch zal men hen

steeds beleefd en voorkomend behandelen en door hen gedane verzoeken zooveel

mogelijk inwilligen. De boean maken daarvan dikwijls gebruik om geheel of

gedeeltelijk van anderen te leven door hen nu dit dan dat te vragen. Vraagt hij

te veel, dan zal men door vriendelijk met hem te praten, trachten hem zijn eischen

te doen verminderen.

Wanneer iemand een ongeluk treft dat hij aan een boean toeschrijft, zal hij.

vóór en aleer hij de hulp van den mak'dök inroept, trachten om van den ver-

toornden boean te verkrijgen dat deze zelf hem van de plaag bevrijdt. Hij klaagt

dien boean daartoe zijn nood en vraagt hem om hulp, doch draagt zorg hem

niet te doen bemerken dat hij, dus die boean zelf, voor den veroorzaker van de

ellende wordt aangezien. Meermalen laat de boean zich dan vertederen om den

ongelukige te helpen; is deze door ziekte bezocht, dan medicineert hij hem door
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hem met uitgekauwde boomschors en boomwortels in te wrij ven ; hebben andere

rampen plaats gehad, dan verhelpt hij die op andere wijze.

Het spreekt van zelf dat hij zich voor zijn hulp behoorlijk laat betalen.

Wanneer een boean het echter te bont maakt en b v. tal van sterfgevallen,

dan wel ziekte ot dood van een voornaam persoon of van een van diens familie-

leden op zijn geweten heeft of heet te hebben, dan kan hij daarvoor door zijn

chef, doch ook door niemand anders ter openlijke verantwoording worden geroepen.

Zoo kan een meester zijn slaaf, een hoofd zijne ondergeschikten wegens hekserij

aanklagen, doch hebben anderen daartoe niet het recht Fen gevolg hiervan is

dat, waar een boeau veel ellende veroorzaakt heeft zonder dat door zijn chef een

aanklacht tegen hem wordt ingediend, de door die ellende bezochten hem vaak

in stilte van kant maken.

Wanneer echter zijn chef hem wegens hekserij aanklaagt, dan wordt door

den betrokken vorst of op diens last door een vervanger een onderzoek naar de

waarheid van de beschuldiging ingesteld.

Niet overal geschiedt dat onderzoek even serieus; op vele plaatsen acht

men het bewijs al zeer gauw voldoende ; er zijn echter ook streken waar men

minder vlug tot veroordeeling overgaat. In deze streken is de bekentenis van den

boean of zijn overtuigende bewijzen vereiscbte om hem tot de maximumstraf, die

des d-.'ods, te veroordeelen en wordt de beklaagde, indien hij zijn schuld pertinent

ontkent, doch er overigens wel aanwijzingen voor die schuld aanwezig zijn, beboet

of veroordeeld om als slaaf te worden verkocht. Hij wordt in 't laatste geval

aan iemand verkwanseld die op den noodigen afstand van zijn woonplaats is

gevestigd, opdat men daar voortaan voor zijn heksenstreken gevrijwaard zij.

Nu zijn, vreemd genoeg, bekentenissen lang niet zeldzaam, al mag niet

vergeten worden dat de be- of liever mishandeling van den verdachte meermalen

invloed heeft op zijne confessie.

Bij die bekentenissen leggen de boean somtijds tevens uit hoe zij dat

geworden zijn.

Ziehier zulk een uitlegging:

„Vroeger was ik geen boean en had ik zelfs niet den minsten lust het te

„worden, totdat het mij plotseling werd alsof er een slang in mijn buik gekropen

„was; gewoon vleesch waar ik tevoren veel van hield smaakte mij niet meer;

„ik begon naar menschenvleesch te verlangen en maakte toen een aanvang met

„menschen als slachtoffers uit te kiezen." Er zijn ook boean die verklaren dat

niet zij zelf de in een dier herschapen zielen van een mensch hebben gegeten,

doch die beweren dat hun ziel die menschenzielen verslonden heeft.

Boean die ter dood veroordeeld zijn worden met knuppels, gewoonlijk aan

den rand van een ravijn doodgeslagen.

Vroeger werden ze in Fialarang op een plaats Toenoe-maoe genaamd, met

de armen aan een stok gebonden, levend verbrand.
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Gewoonlijk wordt niet slechts één enkele persoon wegens boean zijn veroor-

deeld, doch geldt het vonnis tevens zijn naaste familieleden (vrouw en kinderen) en

soms zijne vrienden. Deze toch zijn zooals hierboven reeds werd medegedeeld,

hetzij wegens overerving, hetzij wegens besmetting ook boean De waarschijnlijkheid

brengt mede dat ze ook hebben gegeten van het dier of de dieren, waarin de

zielen van het slachtoffer of van de slachtoffers van den hoofdschuldige zijn ver-

anderd geworden en dat zij dus medeplichtig zijn. Veel behoeft er dan ook niet

bij te komen om hen hetzelfde lot als dat van den dader te doen ondergaan.

Voorzoover zij volwassen zijn worden ze echter ondervraagd, welke ondervraging

soms door mishandeling wordt voorafgegaan, die hen dikwijls tot bekentenis brengt,

hoewel ook bij hen vrijwillige bekentenissen niet zeldzaam zijn.

Van tijd tot tijd wordt een geheele familie, vader, moeder en kindereu

vermoord als slachtoffer van het geloof aan boean.

Het boean schap is zeer zeker een mystiek, diep treurig bijgeloof, vreemd

zoowel om het grove en domme ervan als door de betrekkelijk veel voorkomende

bekentenissen van schuld van hen die voor boean worden aangezien. Men vergete

echter niet dat het vaste geloof in het bestaan van boean, in de erfelijkheid en

wat ik boven noemde de besmettelijkheid ervan, hen die van boean afstammen,

ermede huwen of er veel mede omgaan, langzamerheid suggereert dat zij het

zelf ook zijn en dat, wijl die toestand iemand voordeel kan aanbrengen en

dat meer zal doen naarmate men er zich meer op beroept en door mystieke

handelingen de vrees ervoor bij anderen vermeerdert, - dat op die wijze boean en

gewone menschen samenwerken om aen dat bijgeloof voortdurend voedsel te geven.

Het schijnt dat zoodoende de meeste boean zeiven overtuigd worden van hun too-

vermacht Ook geloof ik dat boean inderdaad wel eens een enkele keer van

giftige stoffen gebruik maken om iemand uit den weg te ruimen of ziek te maken.

Deze giften doen ze dan natuurlijk heimelijk in iemands eten of drinken, doch aan

de buitenwereld doen ze gelooven dat ze van hun bijzondere macht gebruik hebben

gemaakt om de ziekte of dat sterfgeval te bewerken.

Een andere afwijking van de gewone menschenziel is de manoekaat t^van

manoek= vogel, aat =. slecht) overeenkomende met de poentianak van andere volken

van den Indischen archipel Hoe een manoek aat er uitziet is onbekend, niemand

heeft hem ooit aanschouwd ; zijn geluid hoort men echter van tijd tot tijd

's nachts in de lucht Het zijn de zielen van vrouwen die tijdens de zwan-

gerschap of bij de bevalling vóór het te voorschijn komen der nageboorte zijn

overleden.

Zij veroorzaken ziekte en dood bij zwangere vrouwen, ongeboren kinderen

en kleine jongetjes.

Kraamvrouwen kunnen zich aan hun invloed onttrekken door boven hare

slaapplaats, om haren pols of op haar buik gewone amuletten te hangen.
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§ 8 Zielen van dieren.

Niet alleen menschen, maar ook dieren hebben zielen. Met die dierenzielen

laat men zich weinig in, uitgezonderd met de zielen der karbouwen of buffels.

Daarmede moet de bezitter van zulk vee en diens familie rekening houden, opdat

hun geen ongeluk treffe.

Dat men zich in 't bijzonder beijvert om de zielen van buffels te vriend

te houden is vermoedelijk daaraan te wijten, dat die dieren den voornaamsten

rijkdom van vele families uitmaken en hun van nut zijn zoowel door de diensten

die ze bij 't bewerken der rijstvelden bewijzen, als door het vleesch dat zij hun

leveren, waarbij nog komt dat onder dat vee nog al vaak epidemieën voorkomen

en er tengevolge van langdurige droogte in sommige jaren nog al veel creveeren.

De zielen o*' de geest der karbouwen neemt dan ook zulk een voorname

plaats in, dat hij niet alleen invloed heeft op het wel en wee van die dieren

zelven, doch bovendien evenals de rai nain en andere, ongelukken van allerlei aard

over den bezitter der karbouwen en diens familieleden kan brengen. Vandaar

dat bij verschillende gelegenheden aan die zi len geofferd wordt

Dit geschiedt bij den serin, die niets anders is dan een voho, welke in de

nabijheid van een karbouwenkraal geplaatst is

Iedere bezitter van zulke dieren heeft een sërin, waarvan de meeste van

een sërinmatan voor/ien zijn, die door een der voorvaderen van den karbouwen-

eigenaar gevonden zijn op dezelfde wijze als men voho matan heeft gevonden, met

dien verstande dat de geest die in den serin- matan huist, aan de ziel van den

vinder het verkrijgen van vele karbouwen heeft beloofd

Ook de sërin-matan is een steen van eigenaardigen vorm.

Aan den sërin matan, den steen waarin men den geest of de zielen

der karbouwen vertegenwoordigd gelooft, wordt geofferd, wanneer men hem als

den veroorzaker van 't een of ander onheil beschouwt. Dit offer wordt op dezelfde

wijze gebracht als een gelijksoortig offer aan den rai nain.

Verder brengt men op de gewone, in de vorige p iragrafen reeds besproken

manier een offer bij 't begin van den djagoengoogst.

Er zijn echter ook offers die meer in het bijzonder de karbouwen (kraoe)

betreffen en die men brengt bij koop en verkoop, bij de slacht en na het be-

werken der rijstvelden

Bij verkoop van karbouwen moet de verkooper daarvan aan zijn sërin ken-

nis geven.

Hij ontvangt daartoe van den kooper, zoodra men het over den prijs eens

is, boven en behalve den bedongen prijs eene betaling die tatéfós heet en die

bestaat uit één gulden, een stuk wit keper en twee kleine voorwerpeu, gewoonlijk

messen of parangs (kapmessen).

De verkooper steekt de messen vóór den ingang der kraal in den grond,
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hangt het witte keper boven den ingang of bij den sërin, deelt dan aan laatst-

genoemde den verkoop mede en wrijft vervolgens met den gulden over den sërin

matan, opdat deze de ziel van dat geld als zijn aandeel krijge en zich over den

verkoop niet vertoorne. Wanneer hij dan nog rijst over den sërin heeft gestrooid,

doch ook niet eerder, mag de kooper de gekochte dieren medenemen.

Zoodra deze in hun nieuwe kraal aangekomen zijn, moet bun nieuwe eige-

naar daarvan aan zijn sërin kennis geven, opdat de dieren zich daar bij de andere

karbouwen thuis zullen gevoelen en zich aan hun nieuw verblijf zullen hechten.

Daartoe verzamelt de eigenaar op de bekende wijze boomschors of boomwortelen,

of koopt die van deskundigen, indien hij zelf 't geheim van dat verzamelen niet

verstaat.

Deze medicijn moet dan door hem die ze gezocht heeft worden toegediend,

hetgeen als volgt geschiedt.

De kooper zet een met water gevulde bamboe op den sërin, bestrooit ze met rijst

en begiet er de gekochte karbouwen mede om ze te bekoelen van de warmte, die

ze bij 't overvoeren mogelijk hebben opgedaan of van hun vorigen stal misschien

hebben medegebracht. De persoon die de medicijnen verzameld heeft, kauwt deze

fijn en besmeert er dan borst en rug van de nieuwe buffels mede, waarna hij

alle dieren, ook de oude, een ooghaartje uittrekt. Bij die haartjes voegt hij een

weinig aarde, die hij uit hunne voetsporen heeft genomen, en een beetje medicijn

en verbindt dat alles met een kluitje was aan elkander.

Deze bewerking heet lata kraoe ain (lata = drukken, kraoe = karbouw,

ain = voet of poot) dus „der karbouwen pooten drukken ", opdat ze zullen

blijven waar ze zijn. Het kluitje was met de ooghaartjes enz wordt op of in den

sërin gelegd of ook wel bij den voet van den kakoeloek hai van de woning des

eigenaars begraven en met een platten steen bedekt, die niet verwijderd mag worden

Bij 't slachten van een buffel geeft men den sërin daarvan kennis; sterft

er een z'n natuurlijken dood, dan is kennisgeving overbodig. Zoodra het betrappen

der rijstvelden door de buffels is afgeloopen (welke bewerking het ploegen dat

men in andere landen doet, vervangt), wordt op de gewone wijze aan den sërin

een varken geofferd.

Men zet daarbij op of bij den sërin de stokken waarmede de buffels bij

het sawah-betrappen voortgedreven zijn, zoomede een bakje of bamboe met water

of klapperwater, terwijl op den sërin behalve de hanimatan ten behoeve van den

geest der karbouwen, er ook eenige geplaatst worden ten behoeve van de geesten

der voorouders, van de ziel der kraal, van de zielen der evengenoemde stokken en

van het water in de bamboe. Vervolgens worden de buffels als 't ware schoon-

geveegd van de nadeelige gevolgen, die het werk op de rijstvelden voor hen zou

kunnen hebben Daartoe gaat iemand met een doorntak, wat gras en een

zilveren plaat eerst rondom de kraal en strijkt of veegt dan daarmede over de

buffels in de kraal heen. Ten overvloede worden de dieren daarna met het

Verh. Bat. Gen. deel LIV, 3e stuk. 7
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water of klapperwater uit de bamboe begoten om ben van de warmte bij bet

werken opgedaan te bekoelen, en dus ook alweer om kwade gevolgen ervan

te voorkomen.

Hierna worden de stokken weggebracbt en ergens in een koesambi-boom

opgehangen, terwijl men aan de ziel der stokken gelast deze niet te verlaten

en niet naar de kraal terug te keeren, opdat ze de buffels niet langer zullen

kwellen en pijnigen.

Wanneer iemands karbouwen uitsterven moet hij zoo spoedig mogelijk

andere trachten te krijgen, daar anders zijn sëriu vertoornd wordt en zich op hem

zal wreken. Met de zielen van andere dieren maakt men minder omslag, omdat

men bij die dieren minder belang heeft

§ 9. Zielen van planten.

Behalve de menschen en de dieren zijn ook de planten bezield

De vraag of de mensch zich al dan niet met de zielen van de ver-

schillende planten inlaat, is afhankelijk van de beteekenis die planten voor hem

hebben en van de meerdere of mindere moeite die 't hem kost om ze te kweeken,

Daarom trekt men zich van de ziel van een plant die voor de menschen

geen nut heeft niets aan, van de ziel van een plant die wel nuttig is, doch die

men gemakkelijk kan krijgen of kweeken weinig, terwijl men de ziel van

nuttige, veel zorg vereischende planten op alle mogelijke wijzen ontziet en zich

in haar belang heel wat moeite getroost.

Tot de planten van de laatste categorie behoort alleen de rijst (hare).

Het welslagen van den rijstoogst is van zooveel omstandigheden, zooals voldoende

besproeiing, afwezigheid van ongedierte, enz. afhankelijk, dat men al het moge-

lijke in het werk stelt om mislukking te voorkomen. Daartoe wordt zoowel aan

de ziel der plant als aan die van den tuin, waarin ze groeit, geofferd en wordt

bovendien zooveel doenlijk gezorgd, dat de ziel der rijst in de plant behouden

blijft, daar men anders niets dan ledige halmen zou oogsten.

De rijstvelden of rijsttuinen worden verdeeld in irrigeerbare of natte sa-

wahs (hare wé wé mön), van regen afhankelijke of droge sawahs (hare wé oedan

wèn) en van droge tuinen (tö'ós rai marak).

In 't midden van elk rijstveld vindt men een taro-oeman, d. i. een meestal

platte steen, die op eenige gewone steenen ligt en waarnaast een stok in den

grond is gestoken.

In deze taro oeman denkt men zich de ziel van de rijst die er groeit

vertegenwoordigd.

Vóór het uitzaaien der rijst wordt, al naarmate het veld grooter of kleiner

is, aan den taro-oeman een varken of een kip geofferd, opdat het zaad goed moge

groeien.
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Daarbij plaatst men op dien taro-oeman zeven haniinatan, t w. één voor

de matabian, één voor den rai bot (rai = aarde, bot = groot), één voor bet water

dat de planten zal moeten doen groeien, één voor de zielen van het veld en van

het zaad, één voor de vier hoeken van het veld of van den tuin, die het binnen-

dringen van booze geesten zullen moeten beletten, één voor de bijl en het kapmes,

waarmede de boomen en struiken die vroeger op 't veld gestaan hebben zijn

omgehakt, en één voor de ai toer, de boomstammen die, althans in de droge tuinen,

zijn blijven staan

Zooveel mogelijk zijn al deze grootheden, wier samenwerking tot het doen

slagen van den groei der rijst door dat offer wordt ingeroepen, op of bij den

taro-oeman vertegenwoordigd; zoo heeft men er op of er bij gelegd eeu parang

en een bijl, wat aarde van elk der vier hoeken van den tuin, een stuk hout

van de boomstammen afkomstig en een bamboe met water gevuld.

Het offer wordt overigens op dezelfde wijze gebracht als een offer aan

den voho-matan van den rai-nain, met dit verschil dat van het bloed van het

offerdier een weinig gesmeerd wordt op den taro oeman en een weinig in de bamboe

met water wordt geworpen en dat de offerbrengers niet besmeerd worden

Soms bepaalt men er zich ook wel toe het offer vóór 't zaaien op eenvoudiger

wijze te brengen en wel door op den taro-oeman wat rijst te strooien en er een

ei op stuk te slaan.

Fnplaats van de onderkaak van het offerdier komt dan de eierdop op den

stok te hangen die bij den taro-oeman staat.

Van meer belang dan het zooeven beschreven offer is dat, hetwelk men

bij den oogst der rijst brengt, en dat voorafgegaan en gevolgd wordt door een

reeks van ceremoniën die wij thans zullen gaan behandelen.

Tegen den tijd dat met den padioogst een begin gemaakt moet worden,

benoemt de eigenaar van één of meer velden of tuinen een kaboe, dat is een

man die bij het oogsten toezicht zal houden, onder wiens leiding de daaraan

verbonden werkzaamheden zullen plaats hebben. Gewoonlijk wordt daartoe

een familielid aangewezen, soms ook fungeert de eigenaar zelf voor kaboe. <•!>

den dag voorafgaande aan dien waarop met het padisnijden zal worden begonnen,

begeeft de kaboe zich naar het veld, medenemende boomschors, die hij speciaal

voor die gelegenheid op de reeds meer beschreven wijze heeft verzameld, kalk

en rood garen.

Met dit laatste bindt hij aan elk der vier hoeken van den tuin en ook

nabij den taro-oeman een drietal padihalmen bijeen, waarna hij ze op de plaatsen

waar ze aan elkaar gebonden zijn, met fijngekauwde schors bespuwt en met een

weinig kalk besmeert.

De aldus verkregen vijf bundeltjes van drie halmen heeten haré-sikocn Die

op de hoeken van den tuin dienen om de booze geesten uit den tuin te wezen ; dat

in 't midden dient om de daar te verzamelen padi tegen die geesteu te beschermen.
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Den volgenden dag, dus den dag van 't begin van den oogst, steekt men

reeds zeer vroeg in den morgen bij den taro-oeman een van bamboe gemaakt

kruis ter hoogte van !
/2 tot 1 Meter in den grond, snijdt daarna in de omgeving

ervan twee bosjes padi die men kruiselings over elkaar bindt, en bevestigt deze

zoodanig aan het bamboekruis dat het kruispunt hiervan en dat van de padibosjes

elkaar bedekken Bovendien hangt men een rooden doek en een zilveren plaat

aan 't kruis. Het geheel noemt men haré-liman.

De ziel van de padi op het veld denkt men zich nu als 't ware geconcen-

treerd in die padi aan 't kruis ; die ziel wordt om zoo te zeggen gepaaid daar

te blijven door de kleeding en de versierselen (roode doek en zilveren plaat) die

men haar daar aanbiedt ; ze wordt tegen booze geesten beschermd niet alleen door

de haré-sikoen, doch bovendien door het kruis waaraan ze bevestigd is, want booze

geesten vreezen kruisen.

Nadat het licht geworden is, komen de vrouwen de padi snijden, terwijl de

mannen het gesnedene in bossen binden; mannen en vrouwen zijn meestal familie-

leden of vrienden van den eigenaar. Dat werk wordt zoo lang voortgezet, tot

alles behalve de hare sikoen gesneden en gebonden is, waarna deze door den

kaloe wordt aigesneden.

Daarna moet het geoogste naar het tuinhuis (biti-rai, van biti = mat, rai =
aarde) gebracht worden.

Voorop gaat de kaboe met den haré-liman en den haré-sikoen in de hand

;

hij wordt gevolgd door 7, 14, 21 of 28 personen, die allen beladen zijn met de

gewone padi, haré-roesoen genoemd. Deze wordt dus als 't ware onder de hoede

van den haré-liman en den haré-sikoen naar het tuinhuis gebracht.

Daar wordt de stoet door den eigenaar der padi of een van diens familie-

leden en door de vrouw van den eigenaar opgewacht.

De eigenaar vraagt dan aan den kaboe: „waar komt ge vandaan?" waarop

deze antwoordt „ik". Nadat die vraag en dat antwoord tot driemalen toe zijn

gedaan en gegeven, doet de kaboe een verhaal dat in 't kort op 't volgende

neerkomt

:

„Lang hebben wij gereisd, wij komen van verre streken: beladen zijn onze

„schouders, hoofden en armen met padi; gebukt gaan wij onder de vracht van

„den oogst; vele nachten hebben wij onderweg doorgebracht, zoekend een droge

„plaats voor onze vracht, zoekend een mat om haar neder te kunnen leggen;

„eindelijk zijn wij hier aangeland, voerde onze weg ons herwaarts." De eigenaar

verklaart dan dat hetgeen men reeds zoolang gezocht heeft hier te vinden is,

waarna allen het tuinhuis binnengaan Dit tuinhuis is, zooals wij in 't hoofd-

stuk woningen gezien hebben, een eenvoudig gebouw dat in 't midden drie

palen telt.

De haré-roesoen wordt tusschen den tweeden en derden paal opgehoopt,

terwijl de haré-sikoen in een mandje op een matje aan den voet van den eersten

.1



101

paal gelegd wordt en de bare- liman daartegenaan wordt gezet. Daarna plaatst

de vrouw van den eigenaar haar siribmandje met drie siribbladeren en drie stukjes

pinang daarnaast en strooit over dat alles rijst, een en ander als offer aan den

haré-sikoen en haré-liman. De beer des buizes kauwt dan de siribbladeren en

de pinang, waarna de baré-liman aan den eersten paal wordt vastgebonden en

de haré-sikoen bij den haré-roesoen wordt gelegd.

De padi- snijders en binders mogen zich nu weder vrij baden. Dit was

hun tijdens den padi-snid namelijk verboden, tenzij zij de voorzorg hadden

genomen om tijdens de werkzaamheden wat water bij den taro-oeman te

plaatsen.

Nadat de padi een paar dagen in het tuinhuis gelegen heeft, komen de

familieleden en de vrienden van den eigenaar weder bijeen, om de padi-korrels

van de halmen te scheiden en de padi te wannen.

Deze werkzaamheden hebben tusschen de len en 2en paal plaats, terwijl

zooals we reeds zagen de padi tusschen den 2tn en 3en paal opgestapeld ligt.

In dat deel van het tuinhuis, dat tusschen den 1^ en 2*n paal is gelegen,

maakt men één gat in den grond in 't midden en voorts één gat aan elk van

de vier hoeken. In elk dier gaten stopt men in bladeren gepakte boomschors

en boomwortelen, speciaal voor die gelegenheid gezocht, zoomede een weinig ook

in bladeren verpakt zand, afkomstig van den top van een witte-muizennest.

Die schors en wortelen hebben alweder de kracht booze geesten en onge-

dierte buiten de plek die ze insluiten te houden; dat zand drukt de hoop uit

dat de padikorrels talrijk mogen zijn als de zandkorrels van een raierennest

In het middelste gat werpt men bovendien een zilveren muntstukje ha-

todan soï geheeten (van hatodan = zwaar en soï = den naam van de schors en

de wortels), dat dient om de uitwerking van de boomwortelen en van de schors

te versterken.

Over die vijf gaten heen wordt een groote, vierkante, uit twee aan elkaar

genaaide deeleu bestaande mat op den grond uitgespreid.

Die mat beet biti-laran (biti = mat, laran = binnen) en wordt omringd

door een laag muurtje van bamboe om het op de aarde vallen der padi te voorkomen.

Dan wordt een varken geofferd.

Daarbij plaatst men op de mat één hanimatan voor de matabiau van den

eigenaar der padi, één voor die van den vorst, één voor den taro-oeman, één

voor de vier hoeken van den tuin, één voor de aarde (rai bot), één voor 't water

en één voorden haré-liman. In eiken hanimatan worden 7, 5 of 'd siribbladeren en

evenveel plakjes pinang, zoomede een zilveren voorwerp, zooals een muntstukje,

een armband of iets dergelijks gelegd.

Dan gaat een oude man bij den middelsten, dus den 2en paal, staan en

bestrooit de mat en wat daarop staat met rijst als offer voor de geesten en zielen

voor wie de hanimatan bestemd zijn.
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Vervolgens loopt men drie malen met bet offervarken rondom het tuinhuis,

beginnende en eindigende aan den kant waar zich de paal, waaraan de haré-

liman hangt, bevindt

Dit doet men, opdat de booze geesten die het tuinhuis zouden willen bin-

nengaan, zoodra ze het varkeusspoor bemerken, zullen trachten de ziel van dat

varken te pakken te krijgen door dat spoor te volgen en zoodoende van hun gaan

naar de padi zullen afgehouden worden

Daarna snijdt men het offervarken z'n rechteroor af en besmeert de mat

op de plaatsen die boven de vijf gaten in den grond zijn gelegen met het uit-

vloeiende bloed, waarna men het oor boven op een kruis van bamboe steekt en

dit dan op den haré-roesoen plaatst.

Vervolgens wordt het offervarken geslacht en zijn vleesch, zoomede rijst,

gekookt, waarna dan verder het offer op de gewone wijze wordt gebracht, met

dien verstande dat, waar b. v. bij den rai-nain uit eiken hanimatan een deel

van het eten op den voho wordt gedeponeerd, dat uit den hanimatan die voor den

taro-oeman en voor de vier hoeken van den tuin bestemd zijn, naar den taro-

oeman wordt gebracht, terwijl dat uit de overige 5 hanimatan wordt gedeponeerd

op den steen van den kradak, welke bij den paal staat waaraau de baré-liman

hangt (zie hoofdstuk woningen).

Telkens wanneer uit een dier 4 hanimatan iets op dien steen wordt gelegd,

wordt er de naam van den geest of de ziel aan wien die hanimatan gewijd was

bij genoemd.

De hanimatan worden dan op den babani van het tuinhuis geplaatst, terwijl de

borst van het offerdier, die ongekookt is gebleven, aan den haré-liman wordt gehangen.

Wanneer op die wijze de tuin en de haré-liman bun deel in het offer hebben

ontvangen, dan gaat men den haré-roesoen en den haré-sik<;en op de mat trappen

om de korrels van de aren te scheiden.

Dit trappen geschiedt zoowel overdag als 's nachts. Doet men 't over dag,

dan nemen er zooveel mannen aan deel als op de mat plaats kunnen vinden;

wanneer men het 's nachts doet, trappen er gewoonlijk maar twee, die dan om-

geven zijn door een kring van mannen en een kring van vrouwen, die door zingen

de maat aangeven waarop getrapt moet worden. Deze zang heet sama hare van

sama = trappen, hare = rijst.

Zoodra er zooveel padi getrapt is dat op de mat geen ruimte overblijft

om meer te bewerken, treedt de kaboe weder op. Hij legt op de rijst die boven

de vijf in den grond onder de mat gemaakte kuiltjes ligt, een weinig gekookte

rijst en vleesch en bespuwt die plaatsen dan met zijne fijngekauwde schors en

boomwortelen, opdat men vele korrels moge krijgen.

Daarna neemt hij van elk der vier hoeken een weinig van de bespuwde

padi, loopt daarmede naar den middelsten paal van het tuinhuis en strooit die

padi dan vandaar tot boven het middelste kuiltje.
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Deze bewerking noemt men hasai bare, van basai = verzamelen en bare

= padi of rijst. Vervolgens wordt door alle aanwezigen de reeds getrapte rijst

in het midden van de mat op een boop gewerkt en gaat de kaboe daarbovenop

staan of zitten. Hij kauwt dan wederom schors en boomwortelen en besmeert

daarmee de onderarmen van de vrouwen die de rijst zullen moeten wannen, van

de ellebogen af tot bet midden der handpalmen, terwijl hij haar tevens een paar

grashalmen om de polsen bindt. Een en ander wordt gedaan om te beletten dat,

voor 't geval één of meer der zielen van één of meer dier vrouwen afwezig mocht

zijn of het lichaam zou gaan verlaten, b. v. wegens bpgin van ongesteldheid of

zwangerschap, de ziel der padi die afwezige menschenzielen volge.

Daarna gaan de aldus behandelde vrouwen, wier aantal even moet zijn,

aan 't wannen.

Zij mogen daarmede maar niet. willekeurig beginnen, doch moeten de eerste

maal allen tegelijk met hunne wannen drie horizontale cirkels beschrijven ; dan

eerst kunnen zij ze ad libitum bewegen en wordt het wannen voortgezet tot men

zoover gevorderd is, dat er nog slechts genoeg padi voor éénmaal wannen of

minder overblijft; dan wordt dit restant over alle wannen verdeeld en wordt de

cirkelbeweging herhaald.

De bedoeling daarvan is ook al weer om de ziel der padi aan die padi zelve te

binden en ontvluchting te voorkomen, tengevolge waarvan men niets dan ledige

korrels zou overhouden

Vervolgens wordt de gewande padi gemeten en in groote manden gestort,

waarin ze in de woning van den eigenaar wordt bewaard

Het trappen en wannen herhaalt zich op de bovenbeschreven wijze net zoo

lang tot alle geoogste padi behandeld is

Dan wordt de aan den hare- liman hangende borst van 't varken gekookt en

wordt een deel ervan aan dien haré-liman te eten gegeven, dus geofferd. Ver-

volgens wordt de haré-liman, de kaak van het geofferde varken en het stroo van

de padi naar den taro-oeman gebracht, waar de kaak aan den stok wordt ge-

hangen, en daarmede zijn de werkzaamheden en de ceremoniën afgeloopen

Sommige, wat men zou kunnen noemen ,,
godsdienstige" menschen, offeren

eenigen tijd daarna nog wel een klein varken aan hunne matabian, doch noodig

is dat niet Zij die het doen moeten tot na dat offer wachten voor en aleer zij

zelve van de nieuwe padi mogen gebruiken.

Ook in djagoeng-tuinen vindt men een taro-oeman, waaraan men bij 't zaaien

een ei offert.

Bij 't begin van den oogst brengt men zeven kolven djagoeng, batar

liman genaamd, naar het tuinhuis. Vier ervan zijn op de vier hoeken van den

tuin, de drie anderen in 't midden ervan geplukt Ze worden alle zeven aan

een stok gehangen, die tusschen twee der palen van het tuinhuis in den grond

gestoken is.
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Gedurende den oogst wordt eiken avond een kolf djagoeng geroosterd

en worden de korrels ervan over den batar liman gestrooid, terwijl het geoogste

rondom den stok waaraan de batar liman hangt, wordt opgestapeld.

Aan den taro-oeman van een vruchtboomentuin (abad) wordt, wanneer de

boomen weinig vruchten geven, een offer gebracht waar ook vruchten bij zijn.

Ook de sandelhoutboomen hebben een taro oeman, die echter niet taro-

oeman, doch ai hoesar (van ai = hout, hoesar = navel) genoemd wordt. Ze zijn

van grooter afmetingen dan de taro-oeman, doch hun aantal is kleiner In elk

rijkje vindt men er één of althans slechts weinige

Bij het kappen van sandelhout wordt aan den ai hoesar geofferd; laat

men dit na, dan verkrijgt men wel hout, doch hout, waarin slechts weinig verkoop-

bare kern zit.

Ditzelfde is het geval, wanneer het gekapt wordt, terwijl over het bezit

ervan oneenigheid bestaat.

Bij het uithalen van was uit een bijenboom strooit men eerst zwarte padi

op den steen, die als eigendomsteeken bij dien boom gelegd is.

Wanneer de bijen op een tijdstip, dat men ze weder verwacht, in een streek

geheel wegblijven of slechts in geringen getale verschijnen, wordt aan den taro-

oeman van de bijenboomen, fatoe matan (van fatoe = steen, matan — oog geheeten)

geofferd. Zulke fatoe matan treft men evenals de ai hoesar slechts op enkele

plaatsen aan.

Bij zulk een offer door een geheele streek gebracht, is het aantal hanimatan

legio, want er moeten er zijn voor alle streken van Timor, waarvan men de bijen

met mogelijkheid zou kunnen verwachten. De bijen toch zijn op Timor een soort

van trekdieren, die regelmatig verschillende plaatsen bezoeken, al naar gelang ze er in

de verschillende tijden van het jaar diverse soorten van bloeiende planten aantreffen.

Zoo zijn er hanimaten voor Mollo-Miomaffo, Amfoeang-Timaoe, Moetis-

Babënai, enz. enz.

Wanneer de bijen slechts uit een bepaalden bijenboom wegblijven, offert

men aan den eigendomssteen.

Al deze offers worden overigens op de gewone wijze gebracht en behoeven

dus geen nadere bespreking.

§ 10. Zielen van levenlooze voorwerpen.

Volgens den Feloenees zijn ook levenlooze voorwerpen bezield. Evenals

bij de planten en dieren laat men zich ook bij die voorwerpen meer of minder

met dier zielen in, naar gelang ze van meer of minder nut, van grooter of

geringer belang zijn.

Het meest laat men zich wel gelegen liggen aan de zielen van de materialen,

waarmede de woningen van hoofden en aanzienlijken worden gebouwd, vooral



105

dezulke waarin een kakaloek of waarin koë-matabian bewaard moeten worden

Reeds vóórdat met het kappen van boomen, bestemd voor het vervaardigen van

het houtwerk, wordt begonnen, wordt aan den taha en den belieon (taha = kapmes,

belioen = bijl) geofferd. Daartoe worden ze naast elkaar gelegd en wordt daarbij

eene met enkele sirihbladeren voorziene hanimatan gezet, waarna men aan de

beide werktuigen kennis geeft van den voorgenomen huizenbouw en hunne hulp

daarbij inroept. Men slacht dan een varken, kookt zijn vleesch, zoomede de

uoodige rijst, doet van elk een weinig in de hanimatan en legt daarvan weder

een deel op den taha en den belioen. Vervolgens wordt het hart van 't offerdier

onderzocht, om te zien of alle geesten enz. hun steun aan den bouw zullen schenken

;

indien er bij zijn die vertoornd blijken te zijn, worden deze eerst door offeren

weder gunstig gestemd.

Zoodra de verticale balken in den grond geplaatst moeten worden, volgt

een tweede offer, ditmaal speciaal voor den rai nain bestemd. Het offerdier bestaat

ook hierbij uit een varken, welks bloed op de plaatsen wordt gesmeerd die

uitgegraven moeten worden, terwijl nadat die gaten gegraven zijn, wat rijst en

vleesch uit de drie hanimatan die er bij gebruikt worden, op den bodem dier

gaten wordt gedeponeerd. Een en ander om den rai-nain guiistig voor den

bouw te stemmen.

Wanneer de horizontale balken, waarop de vloer moet komen te liggen,

gelegd worden, wordt een varken geslacht om die balken „te eten te geven,"

terwijl later weder een varken geofferd wordt aan de dakbedekking, vóórdat men

met het dekken begint.

Zoodra het huis geheel klaar is, volgt de ingebruikneming onder tal

van ceremoniën.

De geheele familie van den eigenaar der woning wordt voor die plechtig-

heid uitgenoodigd, terwijl de noodige varkens (soms wel tot 30 stuks) en

buffels (tot wel 10 stuks) gereed worden gehouden om tot offer te dienen, dan wel

om tijdens de feestvreugde in de hongerige magen der genoodigden te verdwijnen.

's Avonds vóór de ingebruikneming gaan de aliën maoen van den eigenaar

naar de bron, waaruit van ouder tot ouder door de familie water voor dagelijksch

gebruik is geschept. Ze nemen een varken, één gouden en twee zilveren platen,

een snoer koralen, een stuk rood katoen, een paar hoofddoeken en een slimoet

mede, welke laatste door de oemah-maneh zijn medegebracht

Het varken wordt aan den wé nain van de bron geofferd, waarbij hem

van het voltooid zijn van de woning kennis wordt gegeven en om zijn zegen over

dat huis en zijn bewoners wordt gevraagd.

Nadat de aliën-maoen den nacht bij de bron hebben doorgebracht en zij

intusschen ergens in de buurt een stuk bamboe hebben gekapt, wordt dit tegen

des morgens ongeveer 4 uur met bronwater gevuld. Daarna wordt die bamboe

aangekleed, als ware hij een menschelijk wezen; van boven bindt men er bij wijze
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van hoofddoek den rooden lap omheen, en daaronder bekleedt men hem met de

hoofddoeken, terwijl men hem daarna met de platen en de koralen behangt.

Vervolgens (het offervarken is intusschen geheel verorberd) begeeft men zich op

weg naar de nieuwe woning.

Voorop gaat een der mannen, die de bamboe als een kind in de om zijn hals

geslagen slimoet draagt Hij wordt geflankeerd door twee mannen, die zich met

een sabel in de hand al dansende (haksokèh) voortbewegen, terwijl hij gevolgd

wordt door vijf of zeven vrouwen, die al likoerai ende achter hem aankomen

draaien en trommelen.

De overige aliën maoen volgen onder voortdurend geschreeuw; allen zijn

in feestgewaad gestoken.

Zoodra men de woning genaderd is, komen de thuis gebleven familieleden

hen eveneens dansende en likoerai ende tegemoet. Wanneer beide partijen elkaar

dicht genaderd zijn, maken de van de bron gekomenen een wijkende beweging,

gevolgd door een weder vooruitgaande; zij herhalen dit tot drie keeren toe, in

hun voor-en achteruitgaan gevolgd door de andere partij. Eerst daarna betreden

allen het huis.

Twee leden der oemah maneh dragen daarbij ieder een platten, drie andere

leden ieder een gewonen steen; een zesde draagt drie stukken hout, waarvan éèn

brandend, en een zevende voert een lans mede.

De platte steenen worden bij den kakoeloek lor, de eene op den kahak-

lor, de andere op den vloer gelegd en vormen dan respectievelijk de lor-hoen en

de lor fafoehoen van de nieuwe woning; de drie gewone steenen worden in een

driehoek op de vuurplaat geplaatst en het hout wordt daartusschen gestoken.

Wanneer dit nu flink rookt, neemt een lid der oemah maneh een door hem mede-

gebrachten doek, vangt daarin zooveel mogelijk rook op en draagt hem dan naar

buiten, terwijl de lansdrager met zijn wapen in het dak prikt.

Een en ander noemt men hasai-hai doboen (hasai = maar buiten brengen,

hai = vuur, doeboen — rook) en moet dienen om te voorkomen dat de rook

later binnen de woning zal blijven hangen

De bamboe met water wordt boven den ondersten platten steen aan den

kakoeloek-lor vastgebonden.

Vervolgens wordt een mat uitgespreid en van tal van hanimatan voorzien, want

alle geesten en zielen, die ook maar in 't minst met den bouw hebben uit te

staan gehad, zooals r >i-nain, wé nain, kakaloek, matabian, de zielen van het

hout, van de dakbedekking, vaa de gebruikte touwen, van de gebezigde werk-

tuigen, enz, allen moeten hun deel hebbin in het te brengen offer.

Wanneer al die hanimatan van sirih en pinang voorzien zijn, worden ze

op den kahak lor gezet en wordt het offer verder op de gewone wijze gebracht,

met dien verstande, dat de mak déan alle in de hanimatan vertegenwoordigde

geesten en zielen afzonderlijk toespreekt en om geluk voor de bewoners van 't
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huis verzoekt, welke bezigheid uren lang, soms tot den volgenden dag duurt, —
en dat, inplaats van op den voho-inatan, het bloed van 't offerdier in de bam-

boe niet water gedruppeld wordt, met welk mengsel de aanwezigen dan op

voorhoofd en maagholte worden gesmeerd.

Bovendien wordt, nadat de hanimatau met vlecsch en rijst gevuld zijn,

uit elk dier mandjes een weinig van den inhoud op den ondersten platten steen

gelegd, behalve uit de voor de matabian bestemde hauimatan, van welks inhoud

iets op den bovensten wordt gedeponeerd.

Daarbij liggen op den ondersten platten steen dan een taha en een bëlioen,

een weinig dakbedekking, 'n stuk hout, een eind touw, enz , die de materialen

van het huis vertegenwoordigen.

Den zielen van die materialen wordt door den mak déan gelast naar het

bosch terug te keeren en niet weder te komen om nogmaals te eteu te vragen

of de menschen te plagen

Daarna worden de varkens en de buffels geslacht, waarbij hunne levers

worden onderzocht om te zien of er ook nog vertoornde machten zijn, die dan

later door een extra offer moeten bevredigd worden, en wordt er feestgevierd.

Het eten uit de hanimatan wordt na 2 of 3 dagen onder de familieleden

verdeeld, die verplicht zijn het te consumeeren. De kosten van de ceremoniën en van

het feest worden door de aliën maoen en de fettoh-sawa gedragen, welke laatste

daarvoor de door de oemah maneh medegebrachte slimoet en doeken cadeau krijgen.

De oemah-maneh krijgen voor die kleedingstukken vergoeding in geld

en worden tevens beloond voor alle diensten, hoe gering ook, die ze bij de plechtig-

heid hebben verleend ; zoo worden ze betaald voor het naar binnen dragen van

de steenen, van het hout, van de lans, voor het in 't dak prikken met dat wapen, enz.

Bij den bouw van kleinere woningen en huizen, waarin geen matabian

of andere geesten hun verblijfplaats hebben, wordt heel wat minder omslag gemaakt

Daarbij offert men b v. alleen aan de dakbedekking en slacht dan dik-

wijls na de voltooiing nog een varken, dat onder de personen die met den bouw

geholpen hebben wordt verdeeld.

Behalve met de zielen van bovengenoemde levenlooze voorwerpeu houdt

men ook rekening met de zielen der schietgeweren. Zoodra iemand een geweer

koopt, geeft hij, terwijl hij een blad sirih en een stuk pinang op den kahak lor van zijn

huis legt, daarvan aan zijn matabian kennis, waarna hij de sirih en de pinang

drie malen met rijst bestrooit en het pas gekochte geweer afschiet.

Wanneer hij het een of ander dier schiet, neemt hij een paar kleine stukjes

van de naan loelik en wat rijst en wrijft daarmede langs den loop van /, n geweer,

van den haan tot aan de tromp en vervolgens drie malen om die tromp heen,

waarna hij het vleesch en de rijst tnsschen den loop en den ponipstok steekt,

van waar het al gauw van zelf op den grond valt.
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Dit wordt gedaan om de ziel van 't geweer te eten te geven, dus te vriend

te honden, daar anders de volgende schoten hun doel niet zullen raken.

Wanneer men met velen op de jacht is, is telkens wanneer een dier geschoten

wordt de naan loelik voor hem die het beest heeft geraakt, terwijl de rest onder

de medejagers wordt verdeeld.

§11. Wichelen.

In de vorige paragrafen hebben wij meermalen medegedeeld dat verschil-

lende aangelegenheden door middel van wichelen worden bepaald, zooals de

plaats waar een voho moet worden opgericht, de naam van den geest of van

de macht die op iemand vertoornd is, enz.

Wij zullen thans nagaan hoe dat wichelen (boeka dalan, van boeka =
zoeken, dalan = weg) geschiedt.

Stel dan dat iemand door een ramp is getroffen en niet weet welke macht

die ramp over hem gebracht heeft. Hij roept dan de hulp van den mak dök

in om dat uit te maken. Deze verschijnt en meet met zijn eene hand tweespan

af op den arm van z'n andere hand, beginnende bij den top van den middenvinger

en het einde van ieder span met etn kalkstreep op zijn arm aanduidende.

Hij noemt dan den naam van een der machten op die in staat geweest

kunnen zijn de ramp te veroorzaken en probeert vervolgens of de zooeven bewerk-

stelligde meting nog uitkomt. Zoo ja, dan noemt hij den naam van een andere

macht en meet weer en herhaalt dit zoo noodig net zoo lang, tot die meting

faalt. Dit is dan een bewijs dat de laatst door hem opgenoemde macht hem

het even ver als vroeger uitspreiden zijner vingers belet.

Wanneer zich dat verschijnsel tot drie malen toe herhaalt, dan is die macht

de gezochte, in casu de vertoornde.

Zooals men hier één macht uit vele heeft gevonden, kan men ook eene

aan zekere voorwaarden voldoende plaats in een bepaalde omgeving uitvinden,

door telkens op een andere plaats te gaan staan wichelen, net zoolang tot hier

of daar de meting faalt.

Niet alle mak'dóks volgen de zoo even beschreven wijze van boeka dalan.

So mmige maken daarbij gebruik van een lans, die diman lakoelo genoemd

wordt en die van andere lanssoorten, zooals de diman ladoh en de diman matan

boekoe (met bamboeschacht en die jlleen op de jacht gebruikt wordt), verschilt,

doordat bij laatstgenoemde soorten de ijzeren punt in de schacht vastzit, terwijl

bij de diman lakoelo de schacht in een ijzeren ring steekt, die deel uitmaakt

van de lanspunt.

Vóór dat de mak'dók met behulp van de lans gaat wichelen, legt hij er

een zilveren muntje naast, vraagt haar hulp bij 't geen hij doen gaat en bestrooit

haar dan met rijst om de ziel van de lans gunstig te stemmen. Dan meet hij op
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die lans de lengte van één vadem af en gaat er dan verder op dezelfde manier

mede te werk als zijn collega, die op z'n arm twee span afmeet.

Een derde manier van wichelen geschiedt met djagoeng korrels. Nadat de

mak'dök aan een zekere hoeveelheid van die korrels heeft geofferd op de wijze

als zoo even ten opzichte van de lans werd medegedeeld, neemt hij er 28 in de

hand, roept dan den naam van een der machten af, die men denkt dat vertoornd

kunnen zijn, blaast op de 28 korrels en werpt er dan een deel van op den grond

Dit neerwerpen herhaalt hij tot zes malen toe, althans wanneer het aantal weg-

geworpen korrels de 3 eerste keeren oneven en de 2 volgende malen even blijkt

te zijn. Wanneer dan de zesde maal hun aantal weer oneven is, dan volgt daaruit

dat de opgenoemde geest de gezochte, m. a. w. de vertoornde is.

Telkens nadat de korrels neergeworpen zijn worden ze weer opgeraapt, met

dien verstande dat, wanneer het aantal neergeworpenen oneven is, er één, wanneer

het even is er twee van op den grond blijven liggen.

Indien de getallen niet volgens bovengenoemde volgorde oneven en even

zijn, wordt een andere geest genoemd en hetzelfde spelletje herhaald net zoolang

tot het uitkomt.

§ 12. Bedriegerijen.

Dat de Beloenees bijgeloovig is zal den lezer uit het vorenstaande

ten volle duidelijk zijn geworden; dat hij door z'n bijgeloovigheid gemakkelijk

bedrogen kan worden blijkt voldoende uit de praktijken, die de raak'dok bij ver-

schillende gelegenheden uitoefent. Deze bedriegerijen zijn echter door de hadat

als 't ware gesanctionneerd, hetgeen niet van alle oplichterijen en bedriegerijen

die op het domme bijgeloof berusten kan gezegd worden.

Om de verregaande bijgeloovigheid goed te doen uitkomen, zullen hier een

paar staaltjes van daarop gebaseerde oplichterijen medegedeeld worden, die beide

uit het laatste tiental jaren dateeren. Het eerste had plaats in het landschap

Silawang.

De zoon van een der onderhoofden van dat landschap ontdekte op een goeden

dag bij een Chinees te Atapoepoe een gewone Chineesche pop die, wanneer men

haar op den buik drukte, een luid „mê-mê" liet hooren.

Hij kocht haar, nam haar mede naar huis en zette haar op den Kahak

lor tegen een stuk hout aan overeind

Daarna verspreidde hij onder allerlei geheimzinnige manoeuvres het gerucht

dat de Nai Meromak, dus God zelf zich bij hem thuis ophield en diegenen die

de noodige offers zouden brengen, rijk zou maken Om de goê gemeente geheel

te overtuigen belegde hij op een keer een soort bijeenkomst in z'n woning

;

het publiek zat zoodanig, dat het zoover de spaarzame verlichting dat toe-

liet, het gezicht had op den kahak lor. De bedrieger begon toen een verhaal
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te doen, waarin o. a. de bedoeling van den Nai Meronnk om de menschen rijk

te maken duidelijk werd uiteengezet. Ten slotte zeide hij dat hij hen, die misschien

nog twijfelden, van de waarheid zijner beweringen zou overtuigen door den Nai

Meromak zelve te laten spreken. Hij drukte toen herhaalde malen op den buik van de

pop die een herhaald mê-mê uitschreeuwde, waardoor de aanwezigen niet alleen

overtuigd, doch bovendien zoo verschrikt werden, dat ze hals over kop de trap af

en 't huis uitstormden.

Gedurende geruimen tijd kwan men toen van alle kanten offers brengen,

bestaande uit slachtdieren, geld, kleedingstukken, enz. enz., die natuurlijk alle

ten bate van den oplichter kwamen.

Eerst toen men zag dat de beloofde rijkdommen uitbleven, kwam de twijfel

weer boven, die langzamerhand veranderde in de overtuiging dat men beetgenomen

was. De bedrieger kwam er echter, omdat hij zoon van een hoofd en bovendien

brutaal was en nog al durfde, straffeloos af.

Een ander staaltje.

In het rijkje Naitimoe woonde en woont nog een onechte zoon van den

vroegeren radja, die zonder echte kinderen of andere wettige opvolgers na te

laten overleed, zoodat er om hem op te volgen een radja's zoon uit een ander

rijkje werd gekocht

De onechte zoons hebben er echter steeds veel invloed gehouden, meer

zelfs dan de gekochte vorst zelf. Een hunner nu is een bandiet van de ergste soort.

Eenige jaren geleden wist hij den menschen wijs te maken dat

hij buitengewoon in de gunst stond van zijn in de rotsholen van den Nënait

zetelenden rai-nain, die zich nu eens in den vorm van een reusachtige slang, dan

in dien van een zwarte kat aan hem vertoonde en die hem de macht had gegeven

ouden van dagen jong, dooden levend, armen rijk, ongelukkigen gelukkig, ge-

brekkigen normaal te maken.

Van heinde en verre, ook van andere rijkjes kwam men toestroomen, de

een om een nieuw gebit te krijgen, de andere om zijn rimpelige huid voor een

betere te ruilen, een derde om z'n ouders te doen herleven, enz. enz. Allen

brachten offers aan den betrokken rai-nain en betaalden 4, 8 of meer gulden aan

den oplichter, die dat geld op den kahak lor van z'n woning zette, het met rijst

bestrooide en daarbij een taal sprak die niemand kon verstaan.

Vermoedelijk stiet hij beteekenislooze klanken uit.

Daarna werden de patiënten behandeld; zij die b. v. nieuw haar of nieuwe

tanden wenschten, werd het hoofd of het tandvleesch met olie ingemeerd ; zij

die een nieuwe huid wilden, werden dagen lang opgesloten en dagelijks met warm

water begoten, enz. enz. Het geld en andere zaken die men medebracht, zooals

kleeren bestemd voor de in 't leven terug te roepen familieleden, kwamen natuur-

lijk ten bate van den oplichter.

Nadat de patiënten behandeld waren werden ze naar hunne woonplaatsen
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teruggezonden met de vermaning nu maar geduldig te wachten tot hetgeen zij

gevraagd hadden zou komen.

Geduld hadden die patiënten wel, doch daaraan kwam ten langen leste toch

een einde, zoodat na eenige jaren het geloof in de zaak verdween en men de

overtuiging kreeg te zijn bedrogen.

Erger dan dit bedrog is echter de omstandigheid dat zeer vermoedelijk

aan dezen rai nain menschenoffers zijn gebracht. In dien tijd toch werden kort na

elkander in die streek twee menschenlijken gevonden met uitgesneden naan loelik

(tong, strot, hart, enz.), hetgeen er op wijst, dat die ongelukkigen aan een geest

ten offer zijn gebracht. Die moorden werden echter zoo in 't geheim gepleegd,

dat voldoende bewijs ontbrak.

Hierbij moet aangeteekend worden, dat dergelijke menschenoffers overigens

zeer zeldzaam zijn en slechts in stilte gebracht worden.

§ 13. Het Christendom in Beloe.

Op twee plaatsen in Beloe zijn katholieke missionna rissen gevestigd en wel

dicht bij Fatoe Loeka nabij Atapoepoe in 't landschap Djemloe en te Lahoeroes

in 't landschap Fialarang.

De eerstgenoemde vestiging' bestaat daar sedert 1883, de laatste sedert

1890. Het doel van beide is de inlanders tot het Christelijk geloof te bekeeren.

Op ultimo 1890 bedroeg het totaal aantal inlandsche Christenen 1762 en wel 938

mannen en 824 vrouwen.

Het kan niet ontkend worden dat de meesten daarvan meer Christen in

naam dan inderdaad zijn en wel een enkele keer of soms zelfs vrij geregeld ter

kerke gaan, doch bovendien hunne rai-nain, matabian e t. q. te vriend houden, ook

in andere opzichten aan hunne oude zeden getrouw blijven en in 't kort, behalve

wanneer ze onder de oogen van den missionnaris of nai loelik (van nai = heer,

loelit — heilig, verboden) zijn, nog 95% heiden zijn gebleven

Er zullen nog heel wat jaren moeten verloopen voordat daarin veel ver-

andering zal gebracht en voordat de vrees voor de n 4-1 geesten en andere

machten zal verdreven zijn.

Vroeger is het katholieke geloof reeds op meerdere plaatsen door Por-

tugeesche geestelijken gepredikt, doch van die prediking is misschien alleen het

geloof aan het booze-machten-werend vermogen van het kruis overgebleven.

Alleen moet onder de Timoreezen in Insana ongeveer tijdens Paschen op

een bepaalde plaats nog een soort dienst worden gehouden, waarbij o. a. kaarsen,

zij 't ook van eigen fabrikaat, worden gebruikt en waarbij meer ceremoniën plaats

hebben, die aan een klein overblijfsel van de vroegere pogingen tot kerstening

doen denken.



HOOFDSTUK XV.

OORLOG EN VREDE.

§ I. Oorlogen.

Een van de voornaamste oorzaken, waardoor de vooruitgang van land en

volk op elk gebied wordt belemmerd, moet in de talrijke, vaak langdurige oor-

logjes gezocht worden, die telkens weder tusschen de verschillende rijkjes of

onderdeden daarvan gevoerd worden.

Zulke oorlogen toch maken de streken, die langs de grens tusschen de

krijgvoerende landschappen gelegen zijn, over een aanzienlijke breedte onveilig,

de passage langs de wegen die door die streken loopen gevaarlijk ; zij houden

de bevolking der oorlogvoerende landschappen in voortdurende spanning, maken

het bebouwen der velden tot een alles behalve gevaarlooze bezigheid en bedreigen

de veeteelt en de paardenfokkerij, omdat tijdens een oorlog vee en paarden nergens

veilig zijn.

De oorzaken, waardoor een oorlog kan uitbreken, zijn natuurlijk velerlei

;

die waardoor de meeste ontstaan zijn diefstallen van vee of van paarden door

lieden van het eene land ten nadeele van menschen van een ander rijk.

Dat die diefstallen lang niet altijd langs minnelijken weg worden behandeld

en gemakkelijk tot een oorlog aanleiding kunnen geven, zal uit het hoofdstuk

„rechtspraak" nader blijken.

Bovendien zijn er zaken die, niet voor minnelijke schikking vatbaar zijnde,

persé wraak in den vorm van oorlog eischen, zooals het schenden der vorstelijke

graven door lieden van een ander landschap e. d. En dan hangt het ook veel

van den aard der bewoners van de verschillende rijkjes af, of er gemakkelijk of

minder spoedig tot een oorlog wordt overgegaan. In dit opzicht hebben in Noord-

Tetoen Lidak en Naitimoe een slechten naam.

Stellen wij thans dat bewoners van Lidak vee gestolen hebben vau lieden

uit Naitimoe en dat er, hetzij geen poging tot minnelijke schikking gedaan is, dan

wel dat zulk een poging mislukt is. Naitimoe besluit dan zich door kracht van

wapenen recht te verschaffen, begint met andere woorden een oorlog (= foenoe

of hatoeda r= schieten.)

Van een oorlogsverklaring is geen sprake. De partij die den oorlog wenscht,

gaat zonder waarschuwing tot een aanval over. Zij heeft daarbij echter zorg

te dragen dat hare fanoe, d. w. z de reden waarom zij den oorlog begint, een

geldige is, dat die van dien aard is, dat de verschillende geesten er zich mede

kunnen vereenigen, want anders zouden deze hun hulp en steun onthouden en de

krijg dus niets dan tegenspoeden opleveren.
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Zoodra dus in het onderhavige geval Naitimoe, m. a. w. de radja en de voor-

naamste hoofden en legeraanvoerders van dat landschap tot den oorlog besluiten,

roept de radja zijne voorvechters ten strijde op. Iedere voorvechter die aan dien

oproep gehoor wil geven, moet beginnen met aan den kakaloek, waaronder hij

ressorteert, een offer te brengen om zich daardoor van de bescherming en hulp

van dien oorlogsgeest te verzekeren.

Hij begeeft zich daartoe, vergezeld van de personen die als nieuwelingen

hem in den krijg willen volgen, naar zijn oemah-kakaloek en plaatst daar 3

hanimatan, respectievelijk inhoudende 7, ö en 3 sirihbladeren en pinangschijfjes

op den kahak-lor. De hanimatan met de 7 bladeren en schijfjes is bestemd

voor den kalaloek, die met 5 voor de geesten der voorvaderen en die met 3 voor

God en de aarde.

Dan wordt aan den kakaloek kennis gegeven van de oorzaak van den

strijd en wordt zijne hulp en steun ingeroepen, waarna rijst over de hanimatan

wordt gestrooid.

Wanneer dat afgeloopen is wordt hetzelfde op den voho, die bij den kakaloek

behoort, ten behoeve van den ,,jongeren broeder ' van den kakaloek, dus van

den voho-matan herhaald.

Dan moeten de strijders in spe zedelijk gereinigd worden. Dit geschiedt

door den bewaarder van den kakaloek of door een mak déan, die daartoe een

sabel, een doorntak en een zilveren munt in de hand neemt en daarmede over

de aanstaande strijders heen veegt, waarni hij den doorntak wegwerpt.

Daarna neemt hij uit elk der drie hanimatan één blad sirih en één schijfje

pinang, kauwt die en trekt dan met het kauwsel verticale strepen op de voor-

hoofden en de maagholten der strijders Deze behandeling wordt kabah genoemd.

De ten oorlog trekkenden verkeeren nu in een toestand van reinheid, zijn

met andere woorden als 't ware schoongeveegd van de onreinheid die hun aankleefde

door hunnen omgang en aanraking met ongehuwde vrouwen.

Onrein ten strijde gaan staat gelijk met gewond raken of gedood worden.

De toestand van reinheid moet voortduren tot na afloop van den veldtocht en

van de ceremoniën die daarop volgen. Gedurende dien tijd mogen de krijgers

noch direct, noch indirect met ongehuwde vrouwen in contact komen; ze mogen

dan b. v. geene aan zulke vrouwen toebehoorende of van deze ten geschenke of

ter bewaring gekregen voorwerpen dragen.

Nadat ze in den toestand van reinheid gebracht zijn, begeven ze zich naai-

de woonplaats van den radja die hun ten strijde heeft opgeroepen. Zoodra daar

alle personen die den veldtocht zullen ondernemen bijeen zijn, geeft de radja

van den oorlogstoestand en van de reden die daartoe geleid heeft aan zijne voor-

ouders kennis. Hij plaatst daarbij een hanimatan met enkele sirihbladeren en

stukjes pinang en met een paar kogels en wat kruit op den kahak lor van zijn

woning en verzoekt de geesten zijner voorouders om hulp en steun in den krijg.

Verh. Bat. Gen. deel LIV, 3e stuk. 8
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De kogels en het kruit worden tijdens die kennisgave door die geesten

„scherp" gemaakt; een schot daarmede gelost is zoo goed als zeker raak en

doodelijk.

Daarna gaat men naar de sadan-manèh van den radja. Dit is een met

een lagen steenen muur omheinde ruimte, rondom of nabij een rijks voho (zie

hoofdstuk XIV § 2) gelegen. In den muur zijn gewoonlijk twee openingen, terwijl

de ruimte grootendeels overschaduwd wordt door een of meer bij den voho staande

groote boomen.

Men verwarre deze sadan manèh (mannelijke sadan), niet met de sadan

fettoh (vrouwelijke sadan), eveneens laag ommuurde ruimten, die men op de

woonplaatsen van radja's aantreft, doch die slechts dienen om daar zaken te

bespreken.

In de sadan-manèh aangekomen wordt daar aan Nai-Meromah en aan den

rai-böt, dus aan den Heer God en aan de groote aarde, van den oorlogstoestand

en van de oorzaak die daartoe geleid heeft kennis gegeven en wordt om hunne

hulp en bescherming verzocht.

Bij die kennisgave worden één of twee hanimatan met sirih en pinang

op den rijks-voho geplaatst.

Daarna verricht de radja ten opzichte der strijders nogmaals de bewerking

die kabah genoemd wordt en die zooeven reeds werd beschreven, waarop hij de

kogels en het kruit die bij het kennisgeven aan de voorouders in de hanimatan

hebben gelegen, onder de dapperste koppesnellers of voorvechters uitdeelt, die

bij het in ontvangstnemen daarvan als bewijs van hun moed hevig op den grond

stampen, woest rondspringen en luid schreeuwen.

Met dit kruit en die kogels lossen zij meestal bij den aanval de eerste

schoten die zelden missen en dus door hunne uitwerking ook de andere, minder

ervaren krijgers moed geven.

Men is dan klaar om uit te rukken.

Het aantal personen dat aan zoo'n tocht deelneemt is zeer uiteenloopend;

het is afhankelijk van het doel dat men beoogt, van het getal krijgers waarover

de radja beschikt, enz.

Het bedraagt van 30 of zelfs minder tot 300 en meer manschappen.

De bewapening bestaat uit vuursteengeweren, percussiegeweren, lansen

en sabels.

Soms zijn de strijders in hunne beste kleeren gestoken en met sieraden

behangen, ten bewijze dat ze de overtuiging hebben dat het hunnen vijanden niet

zal gelukken hun in handen te krijgen ; anderen, die minder blufferig, doch prak-

tischer van aard zijn, trekken Chineesche broeken en baadjes aan om zich vlugger

en gemakkelijker te kunnen bewegen; weder anderen gaan in hun dagelijksch

costuum.

Allen hebben een kakaloek biroe of een weinig van de bij een kakaloek
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behoorende en ook als medicijn gebruikt wordende wortelen en schors bij zich,

om zich tegen de kogels of lansen van den vijand te vrijwaren. Ze dragen deze

in roode zakjes aan hunne wapenen.

Een voorvechter draagt bovendien een sabel of een lans die bij een kaka-

loek behoort. Hijzelf is daardoor onkwetsbaar, terwijl het wapen, dank zij de

bescherming van den kakaloek en de macht van de ziel van dat wapen zelf,

niet in handen van den vijand vallen kan.

Toch blijft de drager ervan bij een aanval gewoonlijk op eenigen afstand

staan, daar hij het wapen niet heeft medegenomen om er vijanden mede neer te

vellen, doch wel opdat de geest die erin huist zijne tochtgenooten tegen den

vijand zal beschermen.

Het uitrukken heeft maar niet in den blinde plaats, doch is afhankelijk

van de berichten die men door tusschenkomst van spionnen of verkenners van den

vijand heeft verkregen. De aanvallen worden al naar luid dier berichten gericht

tegen personen die in min of meer afgelegen tuinen aan den arbeid zijn, tegen

de bewoners van kleine, eenigszins geïsoleerd liggende dorpen, tegen lieden die

zich min of meer ver van hunne woonplaats moeten verwijderen om b.v. drinkwater

te halen, enz. dus steeds tegen lieden die weinig op een aanval zijn voorbereid

en wier aantal ver in de minderheid is van het aantal der aanvallers.

Het gevaar aan een attaque verbonden bestaat dan dikwijls ook minder

in dien aanval zelf, dan wel in de omstandigheid dat de deelnemers zich daartoe

meermalen vrij ver in het vijandelijk land moeten wagen en wanneer hunne aan-

wezigheid daar te vroeg bemerkt wordt, kans hebben er door een sterkere macht

te worden aangevallen.

De tochten worden dan ook zoo geheim en stil mogelijk gemaakt, zijn

eigenlijk sluiptochten. Het komt wel voor dat twee vijandige benden elkaar

ontmoeten, doch dat is meer uitzondering dan regel.

Stel nu dat een troep krijgers het dorp van haar radja verlaat om een

aanval te ondernemen.

Wanneer ze dan een eind buiten dat dorp is gekomen, wordt aan de geesten

der voorouders, aan God en aan de aarde van het voornemen tot den aanval

kennis gegeven, waarna men een hond den strot afsnijdt en daarna onmiddellijk

loslaat. Indien het lijk na de laatste stuiptrekking dan met den kop in de richting

van het vijandelijk land blijft liggen, is dit een teeken dat de aanval, indien men

die doorzette, slecht zou afloopen, dat de koppen der aanvallers naar dat vijandelijk

land zouden gebracht worden.

De tocht wordt dan eenige dagen uitgesteld, de fanoe of oorlogsreden. die

door de richting, waarin de hond is blijven liggen, is gebleken niet geheel in orde

te zijn, wordt eenigszins gewijzigd en na eenige dagen wordt, door een anderen

hond den strot af te snijden, onderzocht of die gewijzigde fanoe dan goed is en

de aanval dan kan doorgaan.
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Indien de hond in de goede richting blijft liggen en zijn lever bij onderzoek

ook geene ongunstige voorteekenen aanwijst, dan gaat men eindelijk tot den tocht

over. Wanneer de troep onderweg halt houdt om uit te rusten en den inwendigen

mensch te versterken, dan worden de kakaloek-biroe en de zakjes met schors en

wortelen van den kakaloek aan stokken gehangen, die in den grond gestoken

worden en aan welker ondereinden men steenen legt.

Vóórdat een krijgsman gaat eten strooit hij ten behoeve van zijn kakaloek-

biroe of van zijn zakje met schors en wortelen eerst rijst op den steen aan den

voet van den stok, waaraan zijn amulet hangt.

Wanneer men bij de plaats waar men den vijand overvallen wil is aange-

komen, dan wacht men daar een gunstig oogenblik af, en wanneer dit gekomen

is stormt men op hem in of beschiet men hem van uit de een of andere

schuilplaats, al naar gelang dat het beste uitkomt.

Daarbij wordt door een der aanvallers onder aanroeping van den Nai-

Meromak (den Heere God) de oorlogsreden luide uitgeroepen, welke handeling

boloe-fanoe wordt genoemd, van boloe = roepen en fanoe = oorlogsreden.

Het doet er weinig toe of men mannen of vrouwen of zelfs kinderen

attakeert, of de aangevallenen gewapend of weerloos zijn,— wanneer de zaak maar

gelukt, is de eer voor de overwinnaren daarom dezelfde. Vrouwen en kinderen

worden echter, wanneer de omstandigheden dat toelaten, dikwijls gevangen genomen

en alleen wanneer het om de een of andere reden noodig of veiliger of gemakke-

lijker is, gedood; mannen worden meestal gedood.

Deze laatsten, die in oorlogstijd ook in hunne tuinen wapens bij de hand

hebben, verdedigen zich, wanneer ze bij tij ds bemerken dat ze aangevallen wor-

den, soms met waren heldenmoed tegen de overmacht, daarin vaak door de

vrouwen gesteund, die dan b.v. het eene geweer laden, wanneer de man met het

andere hunne bespringers van zich afhoudt.

De aanvallers trachten de personen, op wie ze het gemunt hebben, met hunne

vuurwapens neer te schieten of met hunne lansen te vellen. Wanneer een aan-

gevallene gedood of gewond is neergevallen en zijn vrienden niet in staat zijn hem

te verdedigen of weg te voeren, dan slaan de aanvallers hem het hoofd af.

Dit mag echter maar niet op willekeurige wijze geschieden.

Stel dat b. v. A een vijand zoodanig gewond heeft, dat deze op het slag-

veld is neergevallen en dat zijn vrienden, geen kans ziende hem verder te ver-

dedigen, hem aan z'n lot hebben overgelaten. A. krijgt dan, indien hij nog geen

of slechts lagere eeretitels als krijgsman heeft, dien van lima oeloen (van lima =
hand en oeloen =r voornaamste^, hetgeen aanduidt dat hij in de zaak de voor-

naamste hand heeft gehad.

Dan komen anderen, die nog geen titel hebben, toeschieten om den gevallene

met de lans te steken of met de sabel te kerven tot de dood erop volgt.

Men draagt daarbij zooveel mogelijk zorg, dat niet de eerste steek of
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eerste houw doodelijk is, doch legt het gewoonlijk zoo aan dat meerdere per-

sonen, b. v. B. C. en D., den gewonde kunnen bewerken vóórdat hij den laatsten

adem uitblaast, want ieder die daaraan deelneemt vóórdat deze sterft, krijgt den

titel van méo-kiek (van méo = voorvechter of koppesneller en kiek = klein).

Zoodra het slachtoffer dood is komt er weer een ander, E., die het den

hals bijna geheel, doch niet heelemaal afsnijdt. Deze dappere noemt zich voortaan

tétoe (= snijder).

Eindelijk komt er een (F), die in vroegere gevechten zijn sporen reeds

verdiend heeft, dus reeds méo is, en snijdt er het hoofd geheel af.

Daarna geeft hij dit aan iemand, die in den krijg nog geen titel heeft ver-

worven, (b. v. G), om het onderweg te dragen. Hij die den kop draagt zoolang

men zich op vijandelijk terrein bevindt, krijgt den titel van méo noerak (noerak =
jong).

Aangezien bijna alle nieuwelingen naar zoo'n titel haken, wordt een kop

gewoonlijk beurtelings door eenigen hunner gedragen, opdat meer dan één persoon

daardoor méo noerak kan worden. Zij die hem echter dan dragen, moeten hem,

op eigen gebied aangekomen, ook blijven transporteeren.

Gewoonlijk gelukt het in één gevecht of in één aanval slechts één of

enkele koppen te krijgen: wanneer een bende er vier snelt is het resultaat reeds

zeer goed, indien zij er b. v. acht weet te bemachtigen, is het buitengewoon. Meer

worden er zelden op één sneltocht veroverd.

Zijn tegenstander buiten gevecht te stellen of zelfs te dooden zonder z'n

kop in handen te krijgen, wordt als van weinig of geen nut of voordeel be-

schouwd
; het is voornamelijk om de koppen te doen, en de aangevallen partij zal

dan ook zoo mogelijk alles in 't werk stellen om te voorkomen dat de aanvallers

de koppen der gevallenen in haiiden krijgen; er zijn voorbeelden bekend dat zij,

geen kans ziende hunne gewonden op de vlucht medetevocren, dezen zelf de hoofden

afsloegen en die mede namen, ten einde te voorkomen dat ze den vijand in han-

den zouden vallen.

Wanneer een troep één of enkele koppen vermeesterd heeft, neemt ze den

terugtocht naar haar eigen rijk, meer speciaal naar de woonplaats van den

radja aan.

Onderweg mag men zich niet in een dorp of gehucht vertooncn, noch

ongehuwde vrouwen ontmoeten.

Wanneer men op één of enkele uren afstands van de woonplaats van den

radja is aangekomen, wordt halt gehouden.

Eén van den troep, die bij het snellen der koppen niet actief is op ge-

treden, dus geen titel heeft gekregen, gaat aan den radja van de behaalde

zegepraal kennis geven, waarop een oude méo zich op diens last naar het kamp

der teruggekeerde strijders begeeft. Daar aangekomen bindt hij hun die een

actief aandeel in den strijd gehad hebben, gras om de polsen of om de wa-
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pens, dan wel een puntig gesneden stukje bamboe met een touwtje aan hunne

wapens of aan hunne hoofddoeken vast. In het laatste geval steken de krij-

gers die stukjes bamboe in hun haar Dit gras of die stukjes bamboe dienen

den dragers tot waarschuwing, dat ze zich moeten wachten om met ongetrouwde

vrouwen of met aan deze toebehoorende of van deze afkomstige zaken in aan-

raking te komen.

De andere deelnemers aan den sneltocht die zich geen titel verworven

hebben, loopen gedurende de eerste drie dagen na den terugkeer in hun land

den omtrek af en nemen daar alles wat de troep voor zijn onderhoud noodig

heeft in beslag, zooals karbouwen, varkens, rijst, djagoeng, enz.

De gesnelde koppen worden in het kamp op een steen gezet en krijgen

van de spijzen die de strijders nuttigen een deel mede, dat men eenvoudig voor

hen op den grond werpt Ongeveer drie dagen later pakt men de koppen in

idjoek, na stukken van de nekspieren te hebben afgesneden, die apart gehouden

worden.

Gedurende de volgende dagen begeven zij, die aan den strijd hebben deel-

genomen, zich met die koppen en die stukken van de nekspieren naar de ver-

schillende rijksvoho's van hun land, zoowel naar die, welke aan den rai-nain en

wé nain, als die welke aan den kakaloek oeloen gewijd zijn.

Bij zoo'n rijksvoho aangekomen gaan ze er rondom staan met de wapens

op dien voho gericht. Daarna slingeren ze onder luid geschreeuw die wapens

en de koppen driemaal in de richting van den voho heen en weer en zetten er

deze laatsten dan boven op. Vervolgens wordt een stukje van het nekvleesch

op den voho gelegd, wordt aan den betrokken geest van de behaalde overwin-

ning kennis gegeven en wordt een geweer afgeschoten, waarna men met den kop

verder trekt, doch het stukje nekvleesch als offer aan den geest achterlaat.

Ditzelfde wordt bij alle rijksvoho's herhaald. Wanneer er onder deze

echter zijn, die verafgelegen en daarom eenigszins moeilijk te bereiken zijn, dan

behoeft men zich daar niet heen te begeven, doch kan men volstaan met op de

een of andere hoogte, in de richting van dien vèrverwijderden voho, en onder

het afroepen van diens naam de bovenbeschreven handelingen te bewerkstelligen.

De stukjes nekvleesch laat men dan op die hoogte achter.

Nadat op die wijze alle rijksvoho's van het gebeurde kennis hebben ge-

kregen, trekt men naar de sadan-maneh van den radja, waar men de koppen in

het midden op steenen plaatst.

Van dien tijd af wordt er eiken dag rondom die krijgstrofeeën gedanst

en wel overdag likoerai-foenoe en 's avonds en 's nachts tébé.

Die likoerai-foenoe of oorlogs-likoerai is een soort van dans, die alleen bij

dergelijke gelegenheden in zwang is.

Bij die dansen mogen de pas méo geworden krijgers niet tegenwoordig

zijn, omdat er vrouwen aan deelnemen.
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Zij vergenoegen zich daarom met op eenigen afstand onder elkaar te tébé.

Nadat de koppen zoowat drie dagen in de sadan hebben gestaan, verzamelt

zich daar een groote menigte, waaronder ook de nieuwe méos. Natuurlijk zijn

daarbij geen huwbare meisjes of ongehuwde vrouwen aanwezig.

De radja verzamelt tegelijkertijd ten zijnen huize een menigte hoofden en

andere mannen en gehuwde vrouwen en begeeft zich dan door deze allen gevolgd

naar de sadan. De vrouwen dansen daarbij weder eene bizondere soort van

likoerai, die taë-tiha manoek ain (taë — slaan, tiha = trommel, manoek = vogel,

ain = poot) genoemd wordt, terwijl de mannen een luid geschreeuw aanheffen.

Wanneer de bende, waarbij de radja zich bevindt, dan dicht bij die welke

zich bij de nieuwe mco's heeft gevoegd, is aangekomen, dan bewegen allen

drie malen met hunne wapens heen en weer, waarna de radja de sadan binnen-

treedt en twee schijnschoppen en dan één werkelijke schop tegen elk der kop-

pen geeft.

Zoowel de radja als de andere aanwezigen zijn daarbij in hunne beste

kleeren gestoken, en vooral de eerstgenoemde is daarbij met zooveel sieraden

behangen als hij maar heeft kunnen bijeenkrijgen. Hij springt, stampt en schreeuwt

het daarbij vaak uit van moed en plezier.

Nadat de koppen weggeschopt zijn, worden zij aan een staak bij de fanoe-

hoen gehangen.

Wat is de fanoe-hoen? (van fanoe = oorlogsreden en hoen = hoofd of

voornaamste).

Dit is een paal van kajoe merah (rood hout), dien de radja, zoodra hij kennis

krijgt dat in een oorlog de eerste vijandelijke kop gesneld is, en dus bewezen is

dat zijne (d.i. 's radja's) fanoe in orde is, bij of in de omheining van de sadan

maneh opricht.

Boven op dien paal, die ongeveer \ l
\2 meter hoog is, wordt evenals aan

zijn voet een platte steen gelegd. Op den bovensten steen kan dan voortaan de

Nai-Mëromak, dus God, op de onderste kunnen de rai-nain, dus de aardgeesten,

vernemen hoe het met den oorlog staat; daar ook wordt tijdens den oorlog in

den vervolge aan hen geofferd.

Den dag nadat de koppen bij den fanoe hoen zijn gehangen, offert de

radja aan den Nai-Mëromak en den rai-nain en wordt aan deze van de overwin-

ning kennis gegeven.

De nieuwe méo's moeten daarna nog wachten op een feestmaal dat de

radja ter hunner eere moet aanrichten. Het duurt soms dagen, zelfs weken voor-

dat alles daarvoor in orde is, en in dien lusschentijd wordt er eiken dag gedanst.

Na het feestmaal mag de nieuwe méo naar huis terugkeeren : hij mag dan

echter maar niet onmiddellijk zijne woning binnentreden, doch moet eerst aan den

kakaloek, waaronder hij ressorteert, van zijne heldendaden laten kennis geven.

Dit geschiedt door een oud familielid, die daarbij een kommetje met klapper-
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water op den kahak van bet huis zet, waarin de betrokken kakaloek hoen bewaard

wordt, en daarover rijst strooit.

Na de kennisgeving- neemt diezelfde oude heer de sabel die bij den kaka-

loek behoort en een tak doornen, en een ander de kom met klappervvater mede

naar buiten en gaan dan daarmede den nieuwen méo tegemoet.

Vervolgens veegt de e>.n met dien doorntak en met die sabel eenige malen

over den held heen en besprenkelt de ander dezen met het klappervvater, waarna

ze het gras dat om zijn pols of om zijn wapen gebonden is, of de bamboe die

aan zijn wapen of aan z'n hoofddoek is vastgemaakt, losrukken. Deze handeling

noemt men korèk hai matak van korèk = losmaken, hai —gras en matak= versch.

Een klein nichtje komt dan naar hem toe, haakt met een haror pinken

een der zijne vast, en trekt hem dan met zich mede naar huis.

liet verbod om met ongehuwde vrouwen in aanraking te komen is door

bovengenoemde symbolische handelingen opgeheven, terwijl de strijder daardoor

tevens is schoongeveegd van het door hem op den sneltocht gestorte bloed

Wanneer hij dan daarna nog een varken aan zijn kakaloek ten offer heeft

gebracht, om dezen voor zijne bescherming te bedanken, dan heeft hij bovendien

weder het recht om aan een volgenden sneltocht deel te nemen.

Een méo, hetzij dan lima-oeloen, méo kiek, méo noerak of tétoe, heeft

het recht bij feesten of plechtigheden een bijzondere kleeding en bijzondere ver-

sierselen te dragen, die onder de emma tétoen echter minder opvallend zijn dan

onder de emma dawan.

Dit laatste geldt trouwens ook van andere gebruiken bij het oorlogvoeren

in zwang, o. a. van de wijze waarop de pas gesnelde koppen behandeld worden;

bij de emma dawan is die behandeling namelijk veel zorgvuldiger en veel

omslachtiger dan hierboven werd beschreven; die toch rooken en conserveeren

gedurende den eersten tijd hunne koppen met de meest mogelijke zorg, zoo-

dat ze, wanneer ze klaar zijn, er nog zoo heel erg afstootelijk niet uitzien,

terwijl de emma tetoen er, zooals we gezien hebben, niet de minste moeite

aan besteden.

Door meerdere dappere daden wordt een méo kiek, een lima oeloen,

een méo noerak of 'n tétoe, méo of zelfs méo bot (bot = groot).

De hoogste titel van dien aard, dus wat men zou kunnen noemen de hoogste

militaire titel is die van soerik- oeloen (van soerik — zwaard, oeloen = hoofd of

voornaamste).

Soerik oeloen zijn de verzorgers der rijkskakaloek, der kakaloek oeloen;

zij zijn als het ware de generaals van den radja en hebben daaraan dan ook dien

titel van „eerste zwaarden" te danken. De titel is erfelijk in bepaalde families.

Wanneer een soerik oeloen sterft, volgt een zijner zonen, neven of broeders

hem op. Uit deze wordt de geschiktste en dapperste gekozen. En dapperen,

althans volgens inlandsche begrippen, zijn er in de familie van een soerik-oeloen
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altijd te vinden, omdat hare leden bet zich steeds tot een plicht rekenen in den

strijd het voorbeeld te geven.

De soerik-oeloen worden in alle zaken die met oorlog in verband staan,

gehoord en hebben daarop gewoonlijk veel invloed.

Soms wordt in den oorlog van krijgslisten gebruik gemaakt. Mij is b. v.

een geval bekend dat een tiental krijgers een vijandelijke kotta naderde, daarbij

zorgend dat ze daarbinnen ontdekt werden en, — toen de + 00 mannen der kotta,

meenende met een kleine bende te doen te hebben, die tien krijgers aanvielen—

,

op de vlucht gingen De 60 kottabewoners trachtten hen in te halen, doch ge-

raakten daarbij tusschen een van te voren daar opgestelde dubbele haag van

vijanden, waaruit slechts 1 5 hunner wisten te ontkomen ; de anderen werden af-

gemaakt en onthalsd.

Een enkele maal gebeurt het dat twee vijandige benden elkaar ontmoeten.

Ze tarten elkaar dan op allerlei wijzen uit en wanneer ze elkaar dicht genoeg

genaderd zijn, wordt er geschoten en met lansen geworpen. Zoodra er echter één

of een paar dooden gevallen zijn, trekt de partij, welke die dooden gekregen heeft,

zich terug, zoodat zulke ontmoetingen dikwijls minder bloedig zijn dan sluiptochten.

Een oorlog duurt van een paar maanden tot tien, twintig of meer jaren.

Wanneer ze zoo lang duren wordt er niet maar steeds doorgevochten of

gesneld, doch gebeurt het dat er soms in een jaar of in eenige jaren geen vijan-

delijkheden gepleegd worden, of dat deze zich bepalen tot het van elkaar weg-

rooven van paarden en karbouwen.

Een enkele keer krijgt een rijkje het in den oorlog zoo benauwd, dat het

door zijn bewoners verlaten wordt. Dit is o. a. gebeurd met het landschap

Tahakaij, dat volgens de grensregeling van 1859 aan Portugal behoort, doch dat

ten gevolge van een oorlog met Fialaran en Lamak-nen sedert door zijne bewoners

werd verlaten en thans door de inlanders als een onderdeel van laatstgenoemd,

tot Nederlandsen Timor behoorend landschap wordt beschouwd.

§ 2. Vrede.

Wanneer men van het oorlog voeren genoeg krijgt en naar vrede begint

te verlangen, dan werpt een neutrale radja zich als tusschenpersoon op. Hij doet

dat uit zich zelf, wordt daartoe door de partijen niet, althans niet direct aange-

zocht, want dan zou de partij die dat aanzoek deed daardoor haar positie als

zwak erkennen en daarvoor zou ze zich schamen.

Hij, die zich als tusschenpersoon opwerpt, is gewoonlijk iemand die op de

strijdende partijen om de een of andere reden eenigen invloed kan uitoefenen, b.v.

een radja die oemak-manèh is van de radja's der oorlogvoerende rijkjes. ot

wanneer deze rijkjes klein zijn, de radja van een naburig machtiger rijk.

Zulk een neutrale vorst bepraat de zaak dan eerst geheel ondershands met
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ieder der oorlogvoerende radja's. Wanneer hem daarbij blijkt dat inderdaad

beide partijen genegen zijn vrede te sluiten, dan gaat hij over tot de benoeming

van een vredes-gezant. Zoo iemand draagt den titel van alasada-majoor toetoer-

haksain salama-rèkadoe moeafatiklian-moerak (van alasada =r overbrengen, tolk,

majoor — majoor, een titel aan het Portugeesch ontleend, toetoer = op 't hoofd

dragen, haksain = op de schouders dragen, salama = rekadoe — woorden van

een vorst, moefatik = lian-moerak = stem) ; hij is dus de overbrenger van de

woorden der radja's. Hij wordt in 't kort alasada genoemd.

De neutrale radja benoemt gewoonlijk een zijner ondergeschikte hoofden of

een zijner familieleden tot die betrekking.

De alasada heeft het recht om, wanneer hij in 't gebied van een der oorlog-

voerende rijkjes vertoeft, daar voor zich en zijn gevolg zoovele slachtdieren, rijst

enz. op te vorderen, als voor het dagelijksch onderhoud noodig is.

Een van de eerste verrichtingen van den alasada bestaat daarin, dat hij

met zijn gevolg langs de gemeenschappelijke grens tusschen de oorlogvoerende

rijkjes trekt en daarbij op een gong laat slaan.

Dat is het teeken dat er een wapenstilstand is ingetreden ; de bewoners

der strijdende landschappen mogen van dat oogenblik af geene vijandelijkheden

meer tegen elkaar ondernemen en mogen elkaar niet meer berooven of bestelen.

De mindere lieden der beide landschappen beginnen dan gewoonlijk reeds de

grens te overschrijden, beschouwen dus de stremming der communicatie als opge-

heven ; de hoofden en voornamen wagen zich echter meestal nog niet in het land

van den vijand, voordat de vrede geheel tot stand is gekomen.

Ter gelegener tijd bepaalt de neutrale radja dan de plaats en den dag

waar en waarop de openlijke besprekingen over den vrede zullen beginnen.

Partijen verschijnen daar ongewapend, d.w.z. zonder geweren of lansen,

alleen met sabels bij zich. De neutrale vorst onderzoekt dan de geheele zaak,

zoowel de redenen die tot den krijg aanleiding gaven als de resultaten van den

oorlog, enz.

Zoo'n onderzoek vereischt gewoonlijk veel tijd, daar elke partij natuurlijk

gelijk beweert te hebben en tracht dat met een vloed van welsprekendheid te

bewijzen.

De neutrale radja stelt, nadat het onderzoek afgeloopen is, de voorwaarden

vast waarop de vrede tot stand zal komen. Hij houdt daarbij rekening met de

meer of mindere geldigheid van de redenen die tot den krijg leidden, met de

zwaarte der geleden verliezen, enz. en beslist in verband daarmede of een der

partijen, en zoo ja, welke partij een schadevergoeding of boete aan de andere zal

moeten betalen.

Met zijn uitspraak wordt nagenoeg steeds genoegen genomen.

Wanneer de opgelegde boete is voldaan, volgt de plechtigheid der vrede-

sluiting.
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Beide partijen komen daartoe weder samen en stellen zich tegenover elkaar

op. Dan gaat van elke partij een méo met een brandend stuk hout vooruit.

Wanneer ze bij elkaar gekomen zijn, giet de alasada er water op, zoodat het vuur

uitgedoofd wordt. Deze handeling noemt men hai match wc mos (van hai =
vuur, matèh = dood, wè = water, mos = schoon, helder) ; het vuur, dus de vijand-

schap is daarmede uitgedoofd, het troebele water daarmede weder helder gewor-

den, dus de slechte verhouding opgeklaard, de vrede (.— dame) is geteekend.

De vredesluitenden toonen zich daardoor ten zeerste verheugd en ont-

roerd. De vijanden van gisteren, zoowel de wederzijdsche radja's als de onder-

hoofden en de mindere lieden, weenen van aandoening, houden eikaars handen

vast en omhelzen en beruiken elkaar als geliefden, die langen tijd gescheiden ge-

weest zijn.

De beide vorsten geven bij terugkeer op hunne woonplaats van het sluiten

des vredes bij den fanoe hoen aan God en de aarde kennis en verwijderen daarna

die fanoe hoen uit de sadan.

De neutrale radja wordt voor zijne diensten als scheidsman natuurlijk met

geschenken beloond ; hij geeft een deel daarvan aan den alasada ter vergoeding

van de door dezen gepresteerde diensten.

HOOFDSTUK XVI

STANDEN.

Van beneden naar boven kan men in hoofdzaak de vier volgende standen

onderscheiden, t. w. slaven, vrijen, adelijken en vorstelijke personen.

Slaven van vorsten worden menaik, de vrouwelijke ook wel fettoh rai

klossan, slaven van andere personen ala of o'an karoek (van o'an = kind en

karoek — links) genoemd.

Men kan ze onderscheiden in slaven van geboorte, in den oorlog buit ge-

maakte lieden, ter dood veroordeelde, doch door vreemden losgekochte personen

en lieden die slaaf zijn geworden, doordat zij of hunne familieleden eene hun

opgelegde boete niet hebben kunnen of willen betalen.

Er bestaat in de behandeling een groot verschil tusschen lieden die pas

slaaf zijn geworden en zulke die het reeds van ouder tot ouder of althans reeds

geruimen tijd zijn geweest.

De eersten zijn meer dan de laatstbedoelden slaaf in den eigenlijken zin

van het woord. Zij hebben nog geen vasten meester en geen vaste verblijfplaats,

worden, vooral wanneer het krijgsgevangenen zijn, weinig vertrouwd, daar men
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voortdurend bevreesd is dat ze de vlucht /uilen nemen; hun bruikbaarheid is nog

niet bewezen, zij zijn nog koopwaar, gaan nog van de eene hand in de andere

over, vóórdat ze bij iemand belandeu, waarin ze voortaan hun vasten meester

zullen vinden. Het hangt veel van hun bruikbaarheid en hun aard af, of dit

vroeger of later plaats heeft.

Gedurende dien eersten tijd laat hunne behandeling dikwijls veel te wenschen

over, is hun lot verre van benijdenswaardig.

Wanneer ze echter eenmaal na betoonde bruikbaarheid een vasten meester

hebben, dan wordt hun toestand langzamerhand beter; aan verkoopen wordt dan

hoe langer zoo minder, op 't laatst in 't geheel niet meer gedacht.

Hoe langer een slavenfamilie aan een familie van hoogeren stand verbon-

den is, des te beter wordt de verhouding, zoo zelfs dat die op den duur niet

meer is als van meester tot slaaf, doch als van vader tot zoon of van ouderen

tot jongeren broeder. Dit blijkt b. v. ook uit den naam o'an karoek, linksch

kind, waarmede men soms een slaaf aanduidt, en uit de namen ama en inah (vader

en moeder), waarmede zoo'n slaaf zijn meester en meesteres betitelt, terwijl hij

hunne kinderen met broeder of zuster aanspreekt. Alleen slaven van een radja

blijven van en tot dezen als heer (nai) spreken.

De meester mag z'n slaven wel slaan, doch dit moet men beschouwen als

een tuchtiging van den zoon door z'n vader. Omgekeerd durven oudere slaven

de kinderen van hun meester, wanneer deze het op de een of andere wijze te

bont gemaakt hebben, evengoed met de noodige handtastelijkheden tot de orde

terug brengen.

Pas verkregen slaven wonen bij den meester in en verrichten ten behoeve

van dezen huis- en veldarbeid. Later, wanneer ze huwen, zetten ze gewoonlijk

zelf een woning nabij die van hun heer op.

Wanneer echter een bij zijn meester inwonende slaaf met een dito slavin

van dienzelfden meester trouwt, gebeurt het ook wel dat ze bij dezen blijven

inwonen.

Inwonende slaven verrichten allerlei arbeid voor hun meester en helpen

dezen bij het bewerken zijner velden ; zij leggen geen tuinen voor zich zelf aan,

doch leven geheel op kosten van hun heer.

Buitenwonende slaven daarentegen bebouwen hun eigen velden, moeten in

hun eigen onderhoud voorzien, doch hebben dan ook de vrije beschikking over

het grootste gedeelte van hun tijd, zijn alleen verplicht hun meester op diens

verzoek wat te helpen bij tuinenbewerking, huizenbouw, enz.

Het komt zelfs meermalen voor dat slaven, die met hun vader en hunne

voorvaderen reeds gedurende eenige geslachten bij een familie gediend hebben,

trouwen met en gaan inwonen bij slavinnen die tot andere families behooren

en die op grooten afstand van de woonplaats van de meesters dier slaven ge-

vestigd zijn. Die slaven verrichten dan geen geregelden arbeid meer voor hun
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heer, doch komen dezen alleen bij buitengewone gelegenbeden, zooals het bouwen

van een nieuw buis helpen, indien althans om hun hulp gevraagd wordt.

Hoe eigenaardig de verhouding tusschen meesters en slaven op den duur

wordt, moge daaruit blijken dat, wanneer een meester in moeilijkheden verkeert,

b. v. om de een of andere reden een zware boete moet betalen, de slaven hem

zullen helpen in de betaling, doch dat omgekeerd de meester, wanneer een zijner

slaven in dergelijke onaangename omstandigheden geraakt, dezen evengoed met

raad en daad zal steunen.

Alles wat de slaven door arbeid buiten dien, welken zij voor hun meester

moeten verrichten, verdienen, is hun eigendom, waarmede ze naar goedvinden

kunnen handelen. Ze kunnen op die manier eigenaren van buffels, paarden, sieraden,

enz. worden en zelfs slaven koopen om hen bij den arbeid te helpen.

De slaven van een radja staan direct onder diens bevelen en zijn niet aan

een toemoekoen ondergeschikt Een deel hunner is b v. belast met de verzorging

van de pemali 's, de heiligdommen van den vorst.

Er zijn er onder hen, die heel wat invloed op den radja weten te krijgen

en daardoor zelfs door toemoekoens en dergelijke, ver in rang en stand boven

hen staande personen ontzien worden.

Uit een en ander blijkt voldoende, dat de slavernij in Beloe lang niet zoo

hard is, als men van zulk een onbeschaafde streek wel zou verwachten en meer

overeenstemt met de soort, die men ook in andere, meer beschaafde gedeelten

van den Indischen archipel aantreft. Op Lombok b. v. ontmoette schrijver dezes

vrijwel overeenstemmende toestanden.

Zonder twijfel heeft de omstandigheid dat de slaven op Timor bij mishan-

deling gemakkelijk naar andere rijkjes, waar ze voor hun meester onbereikbaar

of althans veilig zijn, kunnen vluchten, op dien gunstigen toestand invloed gehad,

evenals de omstandigheid dat bij aanvallen van vijanden of van dieren de meester

dikwijls de hulp zijner slaven noodig heeft.

Uit het bovenstaande trekke men echter niet de conclusie, dat slaven, ook

oudere, nimmer mishandeld worden. Er zijn onder de slavenhouders evengoed

als onder alle andere categorieën van personen, ruwe en kwaadaardige individuen,

onder wie het moeilijk en slecht dienen is In het algemeen gesproken hebben

de oudere slaven, d w. z. zij die zelf, of wier vader, grootvader enz. reeds lang

slaaf waren, het echter betrekkelijk goed.

Zooals evenwel reeds gezegd werd, is de toestand van nieuwe slaven, van

pas slaaf geworden lieden veel minder gunstig.

Bepaalde slavenmarkten zijn er niet

Wanneer iemand slaven verkoopen wil, brengt hij ze naar de streken waar hij

meent ze van de hand te kunnen zetten, en biedt ze daar in de dorpen te koop aan.

Zulke slaventransporten in 't klein komen o a. wel eens uit Portugeeseh-

Timor. De behandeling van deze lieden is dikwijls hard.
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Flinke slaven en jonge slavinnen brengen van 100 tot 140 gulden op.

De vraag of het bij begrafenissen van radja's voorkomt dat één of enkele

slaven gedood worden, opdat hunne zielen die van den doode aan de overzijde van

het graf zullen kunnen dienen, durf ik niet met zekerheid beantwoorden.

Zeker is het dat zulke offers geheel in den gedaclitengang van den Be-

loenees zouden passen; ook is mij wel verteld dat ze nog, zij 't ook slechts zel-

den, gebracht worden.

Het tegendeel is mij echter ook wel eens verzekerd en bepaalde gevallen

zijn mij niet bekend geworden.

Het komt weinig voor dat een vrije man met een slavin trouwt, daar zich

gewoonlijk zijne oemah-maneh tegen zulk een huwelijk verzetten.

Vrije mannen leven dan ook met slavinnen meestal buiten huwelijk samen.

De kinderen aldus verwekt zijn slaven

Het komt wel voor dat iemand, wiens familie reeds geslachten lang tot

den slavenstand heeft behoord en die zelf daartoe ook nog gerekend wordt, met

een vrije vrouw trouwt. Hunne kinderen zijn dan vrijen.

De hoogste stand, die waaruit de vorsten worden gekozen, is die der

dasi's. Zoowel de mannelijke als de vrouwelijke leden van dien stand voeren dat

predicaat en worden ter onderscheiding van elkaar dasi-manèh en dasi-fettoh

betiteld.

Om tot dezen stand te behooren is het een absoluut vereischte, dat zoo-

wel iemands vader als iemands moeder dasi zijn.

Wanneer een ongehuwde dasi-vrouw van een man van minderen stand

bevalt, dan wordt het kind, en wanneer de vader bekend is, ook deze meestal uit

den weg geruimd.

Een huwelijk van een dasi-vrouw met een man van minderen stand is niet

geoorloofd.

Een zelfstandig rijkje, dat zich zelf respecteert, moet zorg dragen steeds

een dasi tot hoofd te hebben.

Is in een landschap de dasi-familie uitgestorven, dan dient men er een van

een ander rijkje te koopen. De prijs dien men voor zoo iemand betaalt, hangt ai

van de betere of minder goede verhoudingen, die tusschen het koopende en ver-

koopende rijkje bestaan, doch bedraagt gemiddeld een waarde van 1000 gulden,

welk bedrag door de dasi-familie, die een harer leden verkocht heeft, en de onder-

hoofden, dewijl deze door 't opbrengen van belasting als anderszins in het onder-

houd van 't verkochte lid hebben voorzien, verdeeld wordt.

Het gebeurt ook wel dat de betaling lang op zich laat wachten, zoolang,

dat het rijkje dat een dasi gekocht heeft in staat is zijn schuld aan het andere

door teruggave van een afstammeling van den gekochten dasi af te doen.

Dit is o. a. het geval geweest met Lassiolat.

Dit kreeg n. 1. onlangs, toen alle dasi's er waren uitgestorven, een zoon van
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den radja van Lidak en de vrouwelijke radja van Djeniloe in ruil voor een dasi,

vroeger door I'jeniloe, toen dit zonder \vas
;
van Lassiolat ontvangen, doch niet

betaald.

In Naitimoe heeft men een zoon van den radja van Lidak en de vrouwe-

lijke radja van Djeniloe gekocht.

Dasi's worden ook wel kornel genoemd, welke titel echter gewoonlijk meer

in 't bijzonder voor regeerende dasi's gebezigd wordt en afkomstig is uit den

Portugeeseken tijd, toen aan verschillende hoofden militaire titels werden gegeven

en de regeerende dasi's kolonel werden genoemd.

Dasi's worden aangesproken met nai (heer) of' wanneer men vooral tegen-

over regeerende Dasi's nederig wil zijn met nai loelik (van nai = heer en loelik =
heilig), rai nain (van rai = grond, aarde en nain = heer) of ata nain (van ata =
slaaf en nain = heer). Het getal dasi's is in Noord Tétoen zeer gering.

In Zuid-Tétoen is dit anders. Daar volgen de kinderen tengevolge van

de matriarchale huwelijksvormen die daar in zwang zijn, den stand van hun

moeder. Alle kinderen van flasi vrouwen zijn er dus dasi, onverschillig of de

vader misschien een Chinees of heelemaal onbekend is. Vandaar dat het aantal

dasi's daar vrij groot is.

De stand der adelijken voert het predicaat datoe en is ontstaan uit huwe-

lijken van mannelijke dasi's met vrije vrouwen van minderen rang, wier kinderen

niet het recht hadden of hebben zich dasi te noemen, doch die dan tot den datoe-

stand behooren.

In beleefde termen spreekt men zoo iemand aan met nai datoe (heer datoe),

terwijl men, over toemoekoens en ferikatoeas sprekende, de termen datoe foekoen

en datoe ferikatoeas bezigt.

De gewone stand der vrijen, der emma rénoe, bezit geen predicaat.

Men kan hen nog verdeelen in zulke die von datoe's afstammen en lieden

bij wie dat niet het geval is, wier voorouders b. v. slaaf zijn geweest.

Wanneer n. 1. een mannelijke datoe trouwt met een renoe-vrouw, dan zijn

gewoonlijk de kinderen renoe. Alleen wanneer de vrouw in nog niet te ver

verwijderde afstamming aan datoe's geparenteerd is en de verschillende oemah-

maneh van den man er hunne goedkeuring toe verleenen, kunnen zulke kinderen

in den datoe-stand worden opgenomen.

Wij zien dus hier dat een emma renoe langs den weg van dubbele ver-

bastering een afstammeling van een dasi kan zijn, terwijl wij eerder reeds zagen

dat hij ook van slaven af kan stammen.

Wanneer iemand, wie dan ook, méo wordt, verandert hij daardoor niet

van stand.

Het méo-zijn is voor iedereen een onderscheiding, die echter met de

standenkwestie niet te maken heeft.



HOOFDSTUK XVII

BESTUUR EN RECHTSPRAAK.

§ I. Bestuur.

In hoofdstak VII is ons bij de behandeling van de inwendige samenstel-

ling der rijkjes reeds gebleken, hoe het hoogere bestuur, dat der hoofd- en klein-

radja's, is samengesteld.

Wij zagen daaruit dat de hoofdvorst in een rijkje weinig meer is dan een

ornament; hij is er wel is waar de hoogste persoonlijkheid, doch hij treedt niet

actief op, hij slaapt, eet en drinkt slechts, is dus volmaakt passief.

In sommige rijkjes staat onder hem een vrij groot aantal klein-radja's

(b v. in Fialaran), in andere enkele of geene meer.

Daar waar wel zulke autoriteiten onder hem staan, wordt hij als de moe-

der van het gezin beschouwd, wordt de voornaamste der klein- radja's die voor

en namens den hoofdvorst werkt en handelt, als de vader en worden de andere

klein-radja's als de kinderen van het gezin aangemerkt.

Ook in de niet of weinig samengestelde landschappen staat een handelend

persoon naast, of liever beneden den passieven hoofd-vorst, zooals we dat b. v.

voor Lidak reeds constateerden.

Beneden de radja's staan als bestuurshoofden de hoofd-toemoekoens, daar

beneden de toemoekoens en eindelijk krijgt men als laagste categorie de matas

of dorpshoofden.

De toemoekoens, datoe foekoen genoemd, staan aan het hoofd der foekoens.

Een foekoen bestaat uit eenige dorpen en gehuchten met het bij behoorend gebied.

Oorspronkelijk vormden de bewoners van een foekoen één familie ; dit is,

wanneer men het woord familie in den ruimeren zin neemt, nog vrij zuiver het

geval; de bewoners van één foekoen zijn in 't algemeen nog thans van ééne

origine.

De datoe foekoen is dus eigenlijk een familiehoofd. Onder hem staan de

dorpshoofden of matas, die te zamen met de oudsten van hun dorpen de dorps

aangelegenheden behandelen.

Tu8schen den radja en zijn toemoekoens staan de hoofdtoemoekoens, ge-

woonlijk datoe ferikatoeas geheeten. Hun gezag strekt zich over twee of meer

foekoens uit. Ze zijn de onmiddelijke chefs der datoe foekoen, de directe onder-

geschikten van de radja's.

De hoofdtoemoekoens behooren veelal tot familiën, die zijtakken vormen

van de familie, waartoe hun radja-, de toemoekoens tot zulke, die zijtakken

vormen van de familie, waartoe hun hoofdtoemoekoen behoort.
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De matas zijn dikwijls weer van dezelfde origine als hunne toemoekoens.

Radja's worden opgevolgd door hun zonen, broeders, broederszonen of

door een kind van hun zuster of een kind dat tot hun oemah inaneh behoort en

dat door hen is geadopteerd. Bij gebrek aan een mannelijken opvolger kan een

vrouw aan de regeering komen.

Wie opvolger zal zijn is dikwijls een van zelf sprekende kwestie, b. v.

wanneer er maar één persoon is die in aanmerking komt, of wanneer één van

hen die in aanmerking kunnen komen, reeds te voren stilzwijgend door allen

als opvolger is beschouwd. In zulke gevallen behoeft er geen verkiezing plaats te

hebben. Is de zaak evenwel minder voor de hand liggend, dan hangt het van de

keuze der hoofd toemoekoens, bijgestaan door hunne toemoekoens en der voor-

naamste legeraanvoerders af, wie van de candidaten den overledene zal opvolgen.

Ten aanzien van de opvolging bij de hoofd en gewone toemoekoens gelden

vrijwel dezelfde regelen, met dien verstande dat, waar het een enkele keer voor-

komt dat de opvolger niet als van zelf aangewezen kan worden beschouwd, deze

wordt gekozen door den chef van den overledene in overeenstemming met diens

ondergeschikten.

Bovengenoemde hoofden hebben behalve met bestuurszaken ook, zooals we

in de volgende paragraaf zien zullen, bemoeienis met rechtszaken en zijn bovendien

belastinginners

De belasting, die in natura geheven wordt, wordt door de dorpshoofden

van hunne onderhoorigen verzameld, door de toemoekoens van hunne dorpshoof-

den, door de hoofdtoemoekoens van hunne toemoekoens en komt dan eindelijk

bij de radja's terecht De inners krijgen een deel van het door hen verzamelde

voor de moeite.

In sommige rijkjes, en wel in die welke het meest met het Nederlandsche

Gouvernement in aanraking zijn geweest, zooals Djeniloe, Fialaran. enz., is de

titel fettor in gebruik. Die titel is in Beloe echter niet inheemsen, doch er door

ons ingevoerd

Er wordt mede aangeduid de persoon, die na den (passieven) vorst het

hoogste in rang is, die namens dien vorst actief optreedt. Het is dus de persoon

waarmede de Gouvernements-ambtenaren de gewone dagelijksche zaken behande-

len kunnen; bij de bespreking van gewichtige aangelegenheden moet echter ook

de radja zelf en soms ook diens rijksgrooten tegenwoordig zijn.

Zoo is in Djeniloe tot fettor amgewezen de kleinradja van Kaboena, in

Lassiolat de Mak'oan, de „speaker" van den radja, de kenner van overleveringen

en hadat, een bastaard afstammeling van het vorstenhuis, tevens de rechterhand

van den radja, de man die de bevelen geeft.

De bovengenoemde hoofden zijn met de Soenk oeloen, de legeraanvoerders,

de officiëele machthebbers in een rijk; de werkelijke machthebbenden zijn zij

echter vaak meer in theorie dan in praktijk, want in werkelijkheid hebbeu in

Verh. Bat. Gen, deel LIV, 3e stuk. 9
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sommige rijkjes andere personen, die zich, 't zij door afkomst, 't zij door dapper-

heid van de an leren onderscheiden, indien die eigenschappen met de noodige

slimheid, schreeuvverigheid en brutaliteit gepaard gaan, dikwijls meer te zeggen

dan de eigenlijke bestuurders.

Zoo b v. in Naitimoe de bastaard-afstammtlingen van den vorigen radja,

in Lamaknen de voornamere méo's.

Ook de invloed der eigenlijke bestuurders hangt veel af van hunne per-

soonlijkheid; brutaliteit en durf geven hun macht en aanzien, zwakheid maakt

hen tot figuranten

Zoo zijn er vorsten die, zooals 't behoort, passief zijn, doch anderen wien

die lijdelijke rol niet bevalt en die daarom wel degelijk bevelen geven en han-

delend optreden

Is het dus dikwijls moeilijk van te voren uit te maken wie in een landschap

in werkelijkheid de macht in handen hebben, zeker is het dat zaken het algemeen

belang betreffende, niet alleen door den vorst, doch door dezen en zijne rijksgrooten,

d. w. z zijne klein-radja's en hoofdtoemoekoens, laatstgenoemden in ruggespraak

met de toemoekoens, de volkshoofden, moeten worden beslist.

Daarom moeten ook contracten e d. met een rijkje te sluiten met en door

al die personen en niet alleen door den radja en den fettor worden besproken

en goedgekeurd.

Ten slotte zij nog vermeld, dat de hoofden inkomsten ontvangen uit de

gewone belastingen, soms door extra-heffingen verzwaard, uit de opbrengst van

de sandelhout-kapperij, uit apanage-gronden en uit boeten, terwijl zij over den

arbeid der bevolking in verschillende gevallen, b. v. bij huizenbouw e d., kunnen

beschikken en bovendien de kosten van feesten die zij moeten geven voor een

goed deel door hunne ondergeschikten worden gedragen.

§ 2. Rechtspraak.

Er bestaat geen verschil tusschen crimineele en civiele rechtspraak.

Misdrijven worden beschouwd als vergrijpen tegen of benadeeling van enkele

personen, niet als vergrijpen tegen de maatschappelijke orde. Vandaar ook dat

bijna alle zaken, alleen moord en dergelijke voorname uitgezonderd, voor minnelijke

schikking vatbaar zijn en alleen, wanneer daar geen kans op bestaat of een po-

ging daartoe mislukt, de rechter te hulp wordt geroepen.

De rechtspraak is in handen van dezelfde personen als die welke het

bestuur voeren.

Over het algemeen kan gezegd worden dat
;
hoe belangrijker een zaak is,

des te hooger van rang de rechter moet zijn die haar behandelt, zoodat de

vorst of diens plaatsvervanger alleen van de gewichtigste zaken, als moord, hekserij

en andere halszaken kenois neemt, en de matas alleen de allerkleinste kwesties,
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zooals lichte verwondings- en kleine diefstalzaken behandelt, terwijl de toemoe

-

koens en hoofd-toemoekoens de daar tusschen liggende gevallen berechten.

Bepaalde grenzen waartusschen ieders bevoegdheid beperkt is, zijn echter

niet aan te geven.

Zoo zal de eene matas, indien zijne onderhoorigen elkaar een paard ont-

stolen hebben, de zaak bij den toemoekoen voorbrengen, terwijl een ander die

brutaler is uitgevallen, wanneer hij denkt, dat de zaak niet verder ruchtbaar zal

worden, haar zelf zal berechten.

Wanneer beklaagde en benadeelde beiden tot het ressort van denzelfden

rechter behooren, kan deze de zaak alleen afdoen, zoo niet, dan moet ze door de

gezamenlijke, gelijk in rang zijnde rechters van beiden, worden behandeld.

Wanneer bij voorbeeld iemand een paard heeft gestolen en de zaak tot de

competentie van een toemoekoen behoort, zal, indien de bestolene van een andere

foekoen is, de zaak door de beide betrokken toemoekoens moeten worden berecht.

Men kan van een gedane uitspraak in hooger beroep gaan bij de hoogere

rechters, doch gaat daar niet gauw toe over wegens de kosten die daaraan weder

verbonden zijn.

Wanneer een zaak door een hoogeren rechter behandeld wordt, zijn ook

de lagere daarbij tegenwoordig; zoo wanneer een toemoekoen een zaak berecht

de matas, indien een vorst haar behandelt de groottoemoekoen en de toemoekoens.

Het hangt van de meer of mindere gewichtigheid der zaak af, of de rechter

alleen den betrokkene dan wel alle of een deel van de onder hem staande rech-

ters bij de zittingen tegenwoordig doet zijn. Zoo kan een vorst bij de behan-

deling van een zaak alleen de matas, toemoekoens en hoofdtoemoekoens der

partijen doen tegenwoordig zijn, doch er ook andere toemoekoens en hoofdtoe-

moekoens, zoonoodig alle andere bij halen om de zaak te bespreken.

Bij kwesties die door matas uitgemaakt worden, zijn de oudsten van het

dorp meestal tegenwoordig.

Bij het voorbrengen van een zaak bij den rechter volgt men gewoonlijk

den hierarchieken weg, zoodat men om een zaak bij den radja voor te brengen

daarbij respectievelijk de hulp van zijn matas, toemoekoen en hoofdtoemoekoen

inroept. Om die hoofden te bewegen de zaak aan te hooren, om ,,hunne ooren

te openen,'' moet men hun vooraf een som gelds, gewoonlijk van twee gulden tot

één sovereign betalen ; de matas zijn meestal met niets of althans met minder

tevreden.

Zulk een betaling moet ook geschieden aan de hoofden van de tegenpartij,

die mede als rechter zullen fungeeren.

De beklaagde moet de ooren van dezelfde personen op dezelfde wijze

openen om hem er toe te bewegen zijn verdediging aan te hooren.

De betalingen zijn na de uitspraak door de winnende partij op de verlie-

zende verhaalbaar.
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Bij het gaan in hooger beroep moeten de hoogere autoriteiten, wier be-

slissing men inroept, eveneens weder betaling ontvangen.

Als bewijsmiddelen gelden getuigenverklaringen, bekentenissen, aanwijzingen

en godsoordeelen. Wanneer een aanklacht valsch blijkt te zijn, betaalt de aan-

klager de onkosten van het geding, een boete voor de rechters en een schade-

vergoeding aan den aangeklaagde om de hem aangedane schande te bedekken

;

wordt ze bewezen, dan betaalt de beklaagde de onkosten, een boete ten bate der rech-

ters en de vergoeding aan de winnende partij voor geleden schade en gedane moeite.

Wordt de beklaagde ter dood veroordeeld, dan vervallen boete en vergoe-

ding en betaalt de familie meestal de onkosten.

De onkosten bestaan uit tal van uitgaven, zooals die voor 't laten roepen

van getuigen, voor 't voedsel tijdens den duur van het onderzoek aan de rechters

verschaft, enz ; men laat alles, ook het geringste, betalen.

De boeten worden door de hoofden, die aan de terechtzitting deelnamen,

verdeeld, met dien verstande dat de hoogeren een grooter aandeel krijgen dan de

lageren.

De vergoeding bedraagt gewoonlijk meer dan de geleden schade groot is,

waarbij ook rekening gehouden wordt met de moeite die de overwinnende partij

zich in 't belang van de zaak heeft gegeven.

Voor de betaling moet het dorpshoofd van den veroordeelde instaan, die

zich op de familieleden van laatstgenoemde kan verhalen

Is een misdadiger gevlucht, dan is toch zijn dorpshoofd voor het misdrijf

of liever voor de uitvoering van het vonnis, dat daaromtrent geveld wordt, aan-

sprakelijk, echter weder met verhaal op de familie van den vluchteling.

Over 't algemeen zijn de rechters omkoopbaar. Pogingen tot omkooperij

leveren echter, ook al heeft, zooals meestal geschiedt, de betrokken rechter het

hem aangebodene aangenomen, een zwaar vermoeden tegen den omkooper op.

Behalve door den rechter kan iemand ook door zijn oemah-maneh wegens

overtredingen beboet worden.

Dergelijke overtredingen betreffen vergrijpen tegen den hadat, zooals het

niet goed behandelen van een lijk e. d. ; zulke boeten worden uit vrees voor de

oemah maneh steeds betaald.

Hoewel niet in direct verband met het onderwerp staande, moet hier nog

even melding gemaakt worden van de verbods- of waarschuwingsteekens die men, in

Beloe reizende, dikwijls kan waarnemen.

Het zijn teekens die een verbod bevatten om iets te doen en meestal tevens

de straf aanwijzen, die op overtreding staat.

Zoo wanneer langs den weg b. v. klapperboomen staan. De eigenaar

hangt dan soms horizontaal aan een staak of een boomstam een klapperblad en

daaraan b v. een geitepoot. Dat verbodsteeken beduidt dan dat hij, die van de

klappers plukt, met een geit beboet zal worden.



133

Inplaats van een geitepoot zal men er b. v. een stuk van een karbouwe-

staart aanhangen, wanneer de boete een karbouw zal zijn, terwijl, indien men met

een geldboete dreigt, er rond geknipte stukjes van een blad aan worden ge-

hangen, wier grootte en aantal de muntsoort en het aantal munten aanwijst

waarmede de overtreder beboet zal worden.

§ 3. Misdrijven en straffen.

Op een gewonen moord of doodslag staat de straf van vergoeding aan de

familie van den verslagene en boete. Die vergoeding of bloedprijs wordt emma

oïn matan (van emma = mensch, oïn= gelaat en matan= oog) genoemd en bestaat

b.v. uit één slaaf en 2 sovereigns en 20 gulden. In plaats van een slaaf kan

men ook geld of andere zaken van waarde betalen. Met die betaling van een

slaaf heeft men de bedoeling om aan de familie van den verslagene voor dezen

iemand in ruil te geven, die hem bij den arbeid vervangen kan.

Wanneer de moordenaar niet in staat is de boete, den bloedprijs en de

gerechtskosten te betalen en zijne familie daar ook geen kans toe ziet of dat niet

voor hem over heeft, kan deze zich van de zaak afmaken en de gevolgen uit-

sluitend voor rekening van den moordenaar brengen. Zij doet dit door onder

aanbieding in 't geheim, zonder dat de familie van den verslagene daar iets van

bemerkt, van een bedrag van b.v. 2 sovereign's en 20 gulden aan den radja,

dezen over te halen uitsluitend den moordenaar voor het gebeurde aansprakelijk te

stellen. Deze wordt dan ter doodgebracht, tenzij er zich liefhebbers opdoen, die

den bloedprijs enz voor hem betalen willen en die hem dan tot slaaf maken.

Na de beslissing van den radja om de familie van den dader buiten spel

te laten, betaalt die familie openlijk een bedrag van 2 sovereigns en 20 gulden

of het dubbele ten behoeve van de rechters enz., en daarmede is ze van de zaak

af. Deze betaling heet teboknoeroe (van tebok = bord en moeroe = lepel).

Wanneer het een familie van invloed geldt, wier leden de noodige bruta-

liteit en welsprekendheid bezitten, weten deze ook zonder de geheime betaling

den radja wel over te halen om hen van de aansprakelijkheid te ontslaan.

Er zijn verschillende gevallen, waarin doodslag niet strafbaar is, zoo b. v.

als hij uit zelfverdediging of ter verdediging van anderen plaats heeft, wanneer

men een dief op heeterdaad betrapt en hem dan doodt, wanneer iemand zijn vrouw

op overspel betrapt en haar of haar medeplichtige of beiden doodt.

Wanneer een medeminnaar, zijn beminde betrappende op samenleving met

een derde, dezen laatste doodt, dan wordt hij wel veroordeeld, doch moet die

beminde een deel, b.v de gerechtskosten, betalen. Die betaling noemt men hata-

man monoe metan, van hataman = binnen brengen, monoe — helder en metan =
zwart.

Moordt op een radja gepleegd wordt gestraft met het ter dood brengen van
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den dader en al zijne foekoengenooten ; men gaat daarbij uit van de meening, dat

één persoon op zich zelf niet tot zulk een df>ad durft overgaan zonder door zijne

omgeving te zijn opgehitst.

Bij verwonding betaalt de dader inplaats van den bloedprijs eene vergoe-

ding „om de wond te sluiten", waarvan het bedrag afhankelijk is van de zwaarte

der verwonding.

Onder de diefstallen zijn die van karbouwen en paarden het menigvuldigst.

Diefstal wordt gestraft met vergoeding van het gestolene, welke vergoe-

ding meestal grooter is dan de waarde van het ontvreemde, en met boete die

onder de rechters wordt verdeeld, terwijl de dief bovendien aan den bestolene

eene schadeloosstelling moet betalen voor de moeite, die laatstgenoemde heeft

moeten doen om zijne goederen terug te krijgen. Deze schadeloosstelling heet,

wanneer het ontvreemde uit goederen bestond, hatali fatin baho'ak (van hatali =
binden, fatin = plaats en baho'ak = goederen), doch wordt ingeval van paarden-

diefstallen taliséla (van tali = touw en sela = zadel) en bij bufïeldiefstallen

hahésien babakoen (van hahésien = voortjagen en babakoen = slaan) genoemd.

De hatali fatin baho'ak vertegenwoordigt een waarde van 6 gulden of van

één of tweemaal één sovereign en 10 gulden of een dergelijk bedrag; de beide

andere schadeloosstellingen hebben een waarde van ongeveer de helft der gesto-

len dieren.

Indien de dief en diens familie de boete, enz. niet willen of niet kunnen

betalen, wordt op dezelfde wijze gehandeld als in dergelijke gevallen met een

moordenaar geschiedt en wordt de dader dus ook evenals deze gedood.

Dikwijls tracht de bestolene door het wegnemen van goederen van derden

zich voor schade te vrijwaren. Zoo zal hij, wanneer hij en de dief tot hetzelfde

rijkje, doch tot verschillende foekoens behooren, zich van goederen of paarden

of buffels van een der foekoengenooten van den dief meester maken. De toemoe-

koen van den dief wordt daardoor aangespoord tot het spoedig helpen berechten

der zaak, terwijl door hem, wiens goed weggenomeu is, op de familie van den

dief de noodige drang wordt uitgeoefend om spoed te maken met de betalingen.

De wegnemer der goederen van die derden moet daarvan echter aan zijne

hoofden kennis geven, opdat zijn handeling niet als diefstal beschouwd worde

Dit wegnemen komt ook veel voor, wanneer bestolene en dief tot verschil-

lende rijkjes behooren en vindt dan meestal zijn oorzaak in de laksheid of den be-

paalden onwil, die de vorst van den dief aan den dag legt om de zaak langs

wettigen weg tot een oplossing te brengen, dan wel in de traagheid, waarmede,

indien de zaak gevonnisd is, de betalingen worden gedaan Die langzaamheid

en onwil zijn meestal te wijten aan luiheid van den radja van 't rijkje, waar de

dief thuis behoort, of aan de omstandigheid, dat hij door den dief ''s omgekocht,

dan wel voor dezen en zijne familie eenige vrees heeft.

Stel b. v. dat A. van het rijkje Lidak voor 10 buffels is bestolen en dat
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hij door de sporen der dieren te volgen, is te weten gekomen dat de dief', 't zij

een bepaald, 't zij eenig onbepaald, doch in ieder geval een in Naitimoe wonend

persoon is. Nu kan A. door tusschenkomst van zijne hoofden een klacht bij den

radja van Naitimoe indienen, doch dikwijls zal deze de zaak aanhooren zonder om

een der bovengemelde redenen iets uit te richten.

Wanneer A. nu bemerkt dat er langs wettigen weg voor hem geen recht te

verkrijgen is en hij daartoe den moed bezit, dan zal hij zich recht verschaffen

door met vrienden en kennissen Naitimoe binnen te trekken en daar van een

wilkeurig persoon C. zooveel paarden of karbouwen weg te nemen, dat hunne

waarde die van 't gestolene aanzienlijk overtreft.

Dit wegnemen of rampassen is geheel anders dan stelen Het geschiedt

openlijk, d w. z. dat de wegnemers er zoowel aan hunne eigen hoofden als aan

de personen aan wie de dieren ontnomen worden, kennis van geven.

Die kennisgeving aan hunne hoofden geschiedt mondeling, die aan de

beroofde personen op een der volgende wijzen.

Wanneer de wegnemers paarden weghalen en zich dus vlug uit de voeten

kunnen maken, of wanneer ze niet te ver in 't andere land hebbeu moeten doordringen

om paarden of karbouwen in handen te krijgen en ze bovendien nogal sterk in aantal

zijn, zoodat ze geen aanval van hunne onvoorbereide slachtoffers hebben te vreezen,

dan roepen ze op de plaats der wegneming of wannneer ze in dat andere land

een dorp of tuinhuizen passeeren, luide hun da»d en de reden daarvan uit, terwijl

wanneer het zaak is aan het wegnemen niet zoo onmiddellijk ruchtbaarheid te

geven, er niet geroepen wordt, doch de wegnemers van de plaats der wegne-

ming af tot aan hunne verblijfplaats, langs den weg dien ze nemen teekens, zooals in-

kervingen in boomen, afkappingen van takken enz. maken, opdat de eigenaren

der weggenomen dieren kunnen nagaan waar deze gebleven zijn en bij wieu ze

moeten aankloppen om opheldering over het gebeurde te vragen. Soms ook wordt

er geroepen en worden er tevens teekens achter gelaten.

Bij dat roepen wordt gewoonlijk een termijn genoemd, binnen welke de

diefstal ten nadeele der wegnemers gepleegd, zal moeten worden behandeld,

indien er van teruggave der weggenomen dieren sprake zal zijn. Wanneer er

niet geroepen is, kan de benadeelde dien termijn bij den weguemer komen vragen.

Heeft de behandeling van de diefstalzaak niet binnen den gestelden termijn

plaats, dan vervallen de weggenomen dieren aan de wegnemers.

Deze geven dan aan hunne verschillende hoofden een of twee der beesten

en staan er ook eenige af aan die hen geholpen hebben, terwijl ze de overige

behouden als schadevergoeding voor het hun ontstolene.

Hij, wiens dieren weggenomen zijn, (dus C) kan ook op de dieven die A.

bestolen hebben, verhaal zoeken en de wegnemers met rust laten. In ieder ge-

val is het voor laatstgenoemden zaak in den eersten tijd op hun qui vive te zijn,

omdat hunne handeling, wanneer ze niet op de een of andere manier tot een
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oplossing leidt, dikwijls door weerwraak in den vorm van veerooverij wordt ge-

volgd, waarvan dan weder rooverijen over en weer en ten slotte dikwijls oorlog

het gevolg is.

Er bestaat bij veediefstallen nog eene gewoonte, die niet voor zachtheid

van zeden en rechtvaardigheidszin pleit.

Ze bestaat daarin dat bestolen personen, wanneer ze om de dieven te achter-

halen de voetsporen van het gestolen gedierte volgen, daarbij gewoonlijk den

eersten den besten persoon van een ander landschap dien ze ontmoeten neerschie-

ten, ,,omdat hij bezig was de sporen onzichtbaar te maken."

De op die wijze gedoode lieden hebben dikwijls part noch deel aan den

diefstal en behoeven zelfs nog niet eens aan de sporen geraakt te hebben.

Komen de zoekenden iemand van hun eigen land tegen, dan vereenigt

deze zich gewoonlijk met hen om hen verder bij het opsporen te helpen.

Op brandstichting staan straffen, w7elke vrijwel met die voor diefstal over-

eenkomen.

Wanneer een man zijne vrouw op overspel betrapt en hij haar, noch haar

medeplichtige doodt, kan hij haar wegzenden, in welk geval hij de fettoh-folien

terugkrijgt, doch hij kan haar ook in genade aannemen; in dit laatste geval

moet haar medeplichtige hem een bedrag biti loeüi (van biti = mat en loeni =
hoofdkussen) genaamd betalen, terwijl zij zelf de onkosten, de monoe metan.

moet vergoeden.

De biti-loeni bedraagt van é<'n tot vijf malen 1 sovereign en 10 gulden

of één snoer koralen.

Bij overspel van den man kan zijn vrouw hem verlaten zonder tot terug-

gave der fettoh-folien verplicht te zijn. Gewoonlijk echter wordt de zaak bij-

gelegd.

In schuldzaken wordt soms, wanneer langs wettigen weg geen recht te

krijgen is, evenals in diefstalzaken de methode van inbeslagneming of van weg-

neming van bezittingen van derden, behoorende tot dezelfde foekoen of tot het-

zelfde landschap als de schuldenaar, in toepassing gebracht.

§ 4. GODSGERICHTEN.

Zooals in § 2 reeds werd medegedeeld, behooren de godsgerichten tot de

bewijsmiddelen, waarvan in Noord-Tetoen in civiele en misdrijfzaken mag worden

gebruik gemaakt.

Wanneer men iemand sterk van de een of andere misdaad verdenkt zon-

der voldoende bewijzen tegen hem te kunnen aanvoeren, kan de rechter hem aan

het godsoordeel onderwerpen; wanneer de dader van een misdrijf geheel onbekend

is, kan men hem of althans het dorp dat hem onder zijne bewoners telt, door

middel van godsgerichten aanwijzen.
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Deze geiïchten bestaan uit:

Ie. de waterproef, inonoe wé genaamd (van inonoe — vallen, duiken en

wé — water).

2e
. de vuurproef, tanèh besi geheeten (van tar èh = ophouden en besi =

ijzer).

3e. de zwaardproef, hakoroek soerik genoemd (van bakoroek = trekken en

soerik — zwaard) en

4e. de diere nproef of tési manoek (van tési — snijden en manoek = vo-

gel, kip).

Stel nu dat iemand van een diefstal verdacht wordt, doch tegen hem geene

voldoende bewijzen gevonden zijn. De rechter kan hem dan b. v. aan de water-

proef onderwerpen.

Daartoe wijst de verdachte, indien hijzelf niet optreden wil, iemand aan

die hem zal vertegenwoordigen en benoemt de rechter een tegenpartij. Dan be-

geven allen zich, vergezeld van een mak'déan en de noodige nieuwsgierigen, naar

een plaats waar eenigszins diep water staat; al te diep behoeft dit niet te wezen,

één meter is b. v. reeds voldoende.

Daar aangekomen geeft de mak'déan van het geval kennis aan den water-

geest (wé nain), zoomede aan den aardgeest (rai-nain) en aan God (Nai Meromak)

en roept hij hunne hulp in den waren schuldige aan het licht te brengen. Hij offert

daarna aan den wé-nain door wat rijst te strooien en met een gouden plaat of

een sovereign langs den betrokken voho te strijken. Dan gaan de beide partijen

of zij die deze vertegenwoordigen te water en duiken onder. Om beter onder te

kunnen blijven nemen ze steenen op de schouders.

De watergeest zorgt er nu voor dat, indien de verdachte persoon schuldig

is, deze of zijn vertegenwoordiger het eerst genoodzaakt wordt boven water te

komen om lucht te scheppen, terwijl, als bij onschuldig is, zijn tegenpartij daartoe het

eerst wordt gedwongen.

Het bewijs van schuld of onschuld is daarmede volledig bewezen.

Stel echter dat men door middel van de waterproef den dader wil ont-

dekken van een misdrijf, wanneer omtrent dezen in het geheel geene aanwijzingen

bestaan. Dan wordt eerst uitgemaakt of de dader binnen of buiten het landschap

moet gezocht worden.

Daartoe wordt de waterproef op de bovenbeschreven wijze gehouden door

twee personen, van wie de één het buitenland, de andere het binnenland verte-

genwoordigt.

Blijkt de dader in het buitenland te schuilen, dan laat men de zaak gewoon-

lijk rusten, blijkt hij in het land zelf te zitten, dan wordt door telkens voor iedere

partij een vertegenwoordiger te nemen uitgemaakt, of hij huist onder de slaven

van den vorst (de mënaik) of onder de foekoen-bewoners. In dat laatste geval

wordt dan nagegaan tot welke foekoen en daarna tot welk dorp de misda-
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diger behoort, in 't eerste geval wordt dadelijk het dorp, waar hij gehuisvest is,

gezocht.

Heeft men zoodoende door toepassing der waterproef het dorp gevonden,

dan worden de bewoners verhoord en, als dat niet helpt, het geheele dorp voor

het misdrevene verantwoordelijk gesteld en beboet.

Wanneer de vertegenwoordigers van beide partijen tegelijk boven water

komen, is dit het bewijs dat onder beide partijen schuldigen schuilen.

Om geknoei te voorkomen zorgt men ervoor dat de duikers personen zijn,

die geen reden hebben om in het belang van de tegenpartij eerder boven water

te komen dan noodig is. Soms neemt men daarom personen uit andere rijkjes

als duikers.

De duikerdiensten worden vrijwillig gepresteerd en door de verliezende

partij als gerechtskosten betaald.

Inplaats van de waterproef kan ook de vuurproef worden aangewezen

Daarbij worden in den grond zeven op één pas afstand van elkaar, in

een rechte lijn gelegen kuiltjes gemaakt, leggen de vertegenwoordigers der par-

tijen beurt om beurt 7 sirih-, 7 waringin- en 7 andere bladeren op hun hand,

wordt daarop een rood, gloeiend stuk ijzer gelegd en moet hij, wieDs beurt het

is, daarmede in niet al te vlug tempo heen en terug over die zeven kuiltjes

loopen

De schuldige behoort dan tot de partij, wier vertegenwoordiger het ijzer

wegwerpt of begint te schreeuwen, voordat de voorgeschreven weg is afgelegd.

Voordat tot deze proef overgegaan wordt leest de mak'dean op de bij de

waterproef beschreven wijze, aan de kuiltjes, dus aan den aardgeest, de les om

er voor te zorgen dat de schuldige tot het wegwerpen van het ijzer of tot schreeu-

wen gedwongen worde, doch de onschuldige niet. Hij offert ook, doch thans

meer speciaal aan den aardgeest.

Bij de zwaardproef bindt men een touwtje aan het gevest van een zeer

scherpe sabel en bevestigt deze daarmede aan een tak of een ander voorwerp,

zoodat zij vrij komt te hangen.

De sabel, dus de kakaloek of oorlogsgeest, wordt dan opgedragen te

helpen om den schuldige te vinden, waarbij ook weder, evenals bij de vorige

proeven, de hulp van God en de aardgeesten wordt ingeroepen. De vertegen-

woordigers der partijen leggen dan 7 waringin- en 7 sirihbladeren in de tus-

schenruimte tusschen Iwee vingers, leggen die vingers vervolgens zoodanig om het

boveneinde van de kling, dat de scherpe zijde hiervan naar de hand gericht is en

de rug zich bij de beide vingertoppen bevindt. Dan worden die vingertoppen

tegen elkaar aangedrukt en de hand langzaam langs de kling naar beneden

getrokken.

De partij wier vertegenwoordiger er af komt zonder gewond te worden

of te gaan schreeuwen, is onschuldig. Schreeuwen en gewond geraken duiden
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schuld aan. Daar de sabelklingen bo\enaan smaller zijn dan in het midden, is

de kans zich te blesseeren vrij groot.

De dierenproef heeft dit voor dat, wanneer het aantal partijen groot is,

deze allen tegelijk kunnen worden behandeld

Stel b. v dat in een rijkje, waarin tien dorpen gelegen zijn, gestolen is

en men den dief door middel van de dierenproef wil ontdekken, dan steekt men

een kort stokje in den grond, bindt daaraan een touwtje en aan 't andere uit-

einde hiervan een kip met een poot vast

Vervolgens legt men rondom dat stokje op een afstand ter lengte van het

touwtje ervan verwijderd elf steenen, van welke één het buitenland en de overi-

gen elk één der tien dorpen van het rijkje zelf vertegenwoordigen. Dan wordt

in een lange toespraak, waarbij ook Waihalé nog te pas komt, aan God en de

aardgeesten verzocht om mede te werken, ten einde de schuldigen te vinden, waar-

na een der aanwezigen de kip den kop afhakt en het dier daarna in het midden

boven of bij het stokje loslaat.

Dit spartelt nog eenigen tijd rond om dan te blijven liggen. Het dorp

dat vertegenwoordigd wordt door den steen, waarop de kip met haar lichaam

of met een harer lichaam sdeelen is neergevallen, huisvest de schuldigen

Indien het dier op den eenen steen sterft, doch op anderen bloedsporen ach-

terlaat, is dit het bewijs dat de dorpen die daardoor vertegenwoordigd zijn, mede-

plichtigen aan het misdrijf herbergen.

Vroeger hield men er nog een ander soort van godsoordeel op na, dat

echter thans weinig of niet meer gevolgd wordt

Het werd gehouden, wanneer iemand door een ander van een ernstig mis-

drijf beschuldigd werd, doch zijn schuld even pertiment ontkende als de ander

haar volhield.

Om dan tot een beslissing te komen, namen de betrokkenen een stuk

bamboe, staken hunne met scherp geladen geweren elk in een der uiteinden

daarvan en gingen dan zelf voor dat uiteinde staan. Op een gegeven teeken

trokken ze dan af. Hij die ongelijk had, werd door den kogel van de tegenpartij

meestal doodelijk getroffeu, hij die in zijn recht was, bleef ongedeerd.

Naar men beweert gebeurde het nimmer, dat beide partijen tegelijk wor-

den getroffen.

Dat dit zelden voorkwam, laat zich verklaren uit de omstandigheid dat

veelal de een iets vlugger in het afvuren was dan de ander en dat de geweren

tengevolge van slechte constructie, vochtigheid van het kruit of van de lont of

onbruikbaarheid der percussie dikwerf ketsten en er dus veel kans bestond, dat

dit bij de proef met een der twee vuurwapens het geval was.



HOOFDSTUK XVIII.

GRONDBEZIT

Wanneer men met een emma tétoen de vraag, aan wien de woeste, d. w, z.

de nimmer bebouwd geweest zijnde gronden behooren, bespreekt, dan zal na eenig

praten zijn conclusie zijn: „aan den radja, maar ook aan de toemoekoens."

Den radja zal hij niet vergeten te noemen, omdat die de hoogste autoriteit

in het rijk is en dit in de eerste plaats is tegenover personen, die buiten het rijk

staan, en tegenover andere rijkjes.

Hem alleen noemen zou teveel met de werkelijkheid in strijd zijn; het

ligt toch voor de hand, dat, waar de radja in vele gevallen weinig meer dan een

ornament is, waar, wanneer de radjafamilie uitsterft, de gezamenlijke hoofden een

dasi uit een ander rijk koopen — , onder zulke omstandigheden de radja niet als

eigenaar van den woesten grond in zijn rijk kan worden beschouwd. Vandaar

dat hij te zamen wordt genoemd met zijn toemoekoens.

Deze zijn in hunne kwaliteit van hoofden en vertegenwoordigers der ver-

schillende foekoens tevens de grondbezitters van het rijk.

Dewijl zij dit echter zijn in hunne evengenoemde hoedanigheid van hoofden

en vertegenwoordigers de* foekoens, volgt daaruit dat de woeste gronden au fond

aan de gemeenschap, aan de vrije bevolking behooren.

Er zijn streken waar overvloed van woesten, doch voor bebouwing geschikten

grond is; er zijn er ook waar alles wat voor bebouwing vatbaar is, is geoccupeerd.

De regelen op het grondbezit betrekking hebbende, zijn voor die twee

categorieën van streken verschillend.

Daar waar alle grond geoccupeerd is, is ook alles het eigendom van be-

paalde personen of families. Dit eigendomsrecht behoudt men, ook al laat men

z'n land nog zoo lang braak liggen; het gaat van vader op zoon of van oom op

neef over, doch blijft in de familie.

In dergelijke streken, die gewoonlijk betrekkelijk dicht bevolkt zijn en

waar, — wijl alles wat bebouwd kan worden in gebruik is, — weinig bosch voor-

komt, treft men weinige of geene wasboomen aan. Het sandelhout dat er groeit,

behoort aan hem wien de grond toebehoort, is dus particulier bezit; de bezitter

is daarvan dan ook geen tantième aan zijne hoofden schuldig.

De velden laat men, wanneer ze uitgeput geraken, door braakligging weer op

hun verhaal komen, om ze, nadat ze zich hersteld hebben, opnieuw te beplanten.

In de streken waar men woesten bebouwbaren grond maar voor het grijpen

heeft — en zulke streken zijn verreweg het talrijkst — , daar is de toestand eenigs-

zins anders. Daar behooren sawahs en vruchtboomentuinen ook aan bepaalde
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personen of bepaalde families, doch wordt op andere gronden geen persoonlijk

eigendomsrecht uitgeoefend, om de eenvoudige reden dat men daar voor z'n maïs-

en rijstvelden telkens weer andere, nog woeste, of sedert lang door den vorigen

bebouwer verlaten stukken gronds — 't zij boschgrond (= alas), 't zij gras of

alang-alangveld (= hai loean van hai = hout, loean = buiten), 't zij alang-alang-

grond met kajoe-poetih boomen begroeid (= boeboer larau, van boeboer == kajoe-

poetih boomen, en laran — binnen) — in gebruikt neemt.

Bedoelde sawahs, 't zij ze geïïrigeerd zijn (en dan hare wé wé mön heeten\

't zij ze van regen afhankelijk zijn (en dan hare wé oedan wên genoemd worden),

en die vruchtboomentuinen (abad) blijven in de familie en gaan van geslacht op

geslacht over. Verkoop ervan heeft zelden plaats

Om droge velden of tuinen (to'os rai marak) voor rijst of maïs aan te

leggen, mag ieder zonder vergunning zooveel woesten grond benutten als hij be-

werken kan.

Hij behoeft zich bij zijn keuze niet tot den grond van zijn eigen foekoen

te beperken, doch mag ook terrein in andere foekoens, mits tot zijn landschap

behoorende, zonder vergunning tot tuinen bewerken.

Hij heeft alleen op sommige dingen te letten en wel:

Ie. dat hij met zijn ontginning op behoorlijken afstand van heilige of ver-

boden plaatsen, zooals geestenverblijven en voho's van verschillenden aard met

hunne omgeving, verwijderd blijve;

2e dat hij zijn tuinen niet zoo dicht in de buurt van wasboomen aanlegt,

dat de bijen door het bewerken en het branden gestoord of verjaagd zouden

kunnen worden, en

3e. dat, wanneer op den grond, dien hij ontgint, sandelhoutboomen voor-

komen, deze niet alleen gespaard worden bij het kappen, doch bovendien bij 't

branden tegen de vlammen worden beschut, hetgeen geschiedt door den grond

rondom die boomen schoon te maken en de boomen met pisangbast in te pakken.

Een tuin wordt gewoonlijk drie achtereenvolgende jaren, soms korter, soms

langer, al naar de opbrengst eerder of later gaat verminderen, bewerkt

Dan verlaat men hem en mag een ander hem bewerken, hetgeen in de

practijk echter niet voorkomt, omdat hij wegens onvoldoende opbrengst verlaten is.

Zooals boven reeds werd medegedeeld, mag iemand ook in andere foekoens,

mits tot hetzelfde landschap behoorende, vrij woeste gronden ontginnen. De foe •

koens van hetzelfde landschap hebben dus als 't ware ten aanzien van den grond

onderling geen grenzen

Wel hebben ze deze ten aanzien van de sandelhoutboomen.

Elke foekoen heeft z'n terrein, binnen hetwelk het sandelhout dat er groeit

aan hem behoort. Wanneer het gekapt wordt, geschiedt dit door den toemoe

-

koen met de gezamenlijke vrije mannelijke leden van den foekoen, nadat van het

voornemen daartoe aan den radja is kennis gegeven.
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De radja krijgt dan al naar gewoonte 5 tot 10 procent van het gekapte

hout van goede kwaliteit ; van het overige krijgen de mindere hoofden een flink

aandeel, terwijl de rest onder de leden van den foekoen wordt verdeeld.

Gewoonlijk gaat men bij het sandelhout-kappen de grenzen, waarbinnen

dat hout aan den foakoen behoort, „bij vergissing" een weinig te buiten, doch

wanneer men die vergissing niet overdrijft, wordt dit door de benadeelden door

de vingers gezien, omdat deze zich bij gelegenheid aan dezelfde fout schuldig maken.

Wasboomen hebben bepaalde personen of families tot eigenaar.

Zoodra iemand een boom ziet, waaryan hij vermoedt dat hij mettertijd

door bijen zal worden bewoond of waarin deze reeds aanwezig zijn, zal hij, indien

die boom nog geen eigenaar heeft, trachten hem in bezit te krijgen.

Daartoe moet hij aan de eigenaren der omliggende bijenboomen vergun-

ning tot in bezitneming vragen, die haar gewoonlijk alleen geven, wanneer de

aanvrager een familielid van een hunner is.

Is de vergunning verkregen, dan legt de nieuwe eigenaar een steen aan

den voet van den boom, ten bewijze dat hij in bezit is genomen. Bij de plaat-

sing ervan moeten de eigenaren der omliggende bijenboomen tegenwoordig zijn

en slacht de in-bezit-nemer een big of een kip om aan den steen te offeren, terwijl

hetgeen van 't offer overblijft door de aanwezigen wordt opgegeten.

De was en de honig van alle bijennesten die in den boom zijn of er later

in gemaakt worden, zijn dan voor den eigenaar. Zijn recht gaat op zijn erfge-

namen over. De hoofden hebben geen aanspraak op een deel van de opbrengst.

Vreemden kunnen zoo'n boom alleen door koop in bezit krijgen.

Van de opbrengst van maïs en rijsttuinen betaalt de bewerker een bedrag

in natura ter waarde van 60 cent a één gulden per tuin aan belasting.

De toemoekoens innen deze door tusschenkomst van de matas en brengen

haar door tusschenkomst van de hoofdtoemoekoens aan hun radja, die hun een

deel voor de moeite afstaat. Indien dit een klein-radja is, d. w. z. een die onder

de suprematie van een hoofdvorst staat, zooals dit in West-Fialarang het geval

is, dan brengt hij de belasting van zijne gezamenlijke toemoekoens aan den hoofd-

vorst, die hem weder een deel voor de moeite afstaat.

Wanneer iemand tuinen in een ander landschap wil aanleggen, heeft hij

daartoe de vergunning van de betrokken hoofden van dat landschap noodig en

moet hij, behalve aan zijn eigen hoofden, ook aan dezen belasting in natura

opbrengen.

Het vragen dier vergunning is overbodig, wanneer hij een tuin maakt in

aansluiting met tuinen van familieleden in dat andere landschap woonachtig.

Bij de kwestie van het grondbezit komen de afstammelingen van de oor-

spronkelijke bewoners van het land, de toewan tanah, hier rai o'an (van rai =
grond en o'an r= kind) dus landskinderen genoemd, als zoodanig niet in bijzondere

aanmerking.
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Wanneer aan de rijks-voho's en de fatoe matan geofferd wordt, moeten

zij tegenwoordig zijn en rijst strooien ; wanneer een eigenaar van een wasboom

aan zijn boom offert, omdat de bijen er uit weg blijven, dan kan hij tegen beta-

ling daarbij de hulp van een rai o'an inroepen, doch verderen invloed of beteekenis

ontleenen deze aan hun rai-o'an schap niet.

De zee wordt als het speciale gebied van het Gouvernement beschouwd.

Daarop worden door de Beloeneezen geen rechten uitgeoefend, hetgeen voor een

zee-vreezend volk als zij zijn trouwens voor de hand ligt.

HOOFDSTUK XIX.

DIVERSEN.

Er is in de vorige hoofdstukken over sommige zaken gesproken die een

nadere verklaring vereischen,

Zoo over den dans likoerai genaamd. Hij wordt gedanst door vrouwen. Deze

hebben daarbij eene uit een langwerpig stuk hout uitgeholde, van onderen smaller

toeloopende, van één trommelvlies voorziene trommel bij zich, die een lengte van

ongeveer 4x
/ 2

decimeter heeft en die ze meestal onder den linkerarm houden zóó,

dat de linkerhand vrij blijft en ze het trommelvlies met de vingers der beide

handen kunnen bespelen.

Bij het likoerai gaan de vrouwen in een rij achter elkaar staan, nemen

een min of meer kromme houding aan door in de knieën een weinig door te

buigen en naar den grond te kijken en maken dan onder begeleiding van haar

getrommel kleine, gelijkmatige trippelpasjes door de knieën bij elk pasje een

weinig op te trekken; daarbij maken ze met het geheele lichaam wendingen

beurtelings naar links en naar rechts, waarbij sommingen het bovenlichaam

sterker bewegen dan het onderlijf, zoodat ze een min of meer zwiepende beweging

krijgen. Al likoeraiende beweegt de rij zich langzaam, gewoonlijk in een cirkel

vooruit.

Bij sommige gelegenheden is het aantal deelneemsters zoo groot, dat men

dubbele of zelfs vierdubbele rijen vormt.

Het geluid dat de trommels maken is bij zoo 'n gelegenheid vrij sterk

Gewoonlijk danst een man met een wapen in de hand voor de vrouwen uit.

Allen zijn bij het likoerai zoo sierijk mogelijk opgetuigd; de zucht tot

mooi-zijn gaat dikwerf tot het bespottelijke over. Zoo zag ik vrouwen die een spiegel

voor 't hoofd hadden gebonden en dergelijke dwaasheden meer.

Als versiering is speciaal bij het likoerai in gebruik een donkerblauwe
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met witte of gekleurde randen afgezette, met kruisen of andere figuren versierde

katoenen rok, die over de gewone kleeren wordt gedragen eu uitsluitend bij het

likoerai wordt gebruikt.

Er bestaan verschillende soorten van likoerai, die op verschillende melodieën

of wijzen gedanst worden Sommigen daarvan, zooals de likoerai foenoe en de

taë tiha manoek ain, worden, zooals we in hoofdstuk XV reeds gezien hebben,

uitsluitend bij bepaalde gelegenheden gedanst.

Terwijl het likoerai over dag plaats heeft, is tèbê een dans die bijna

altijd 's nachts wordt uitgevoerd.

Er nemen zoowel mannen als vrouwen aan deel.

Ze zijn daarbij in een kring geschaard en houden elkaar bij de armen of

schouders vast.

Soms zijn mannen en vrouwen dooreen geplaatst, soms vormen mannen de

eene helft van den kring en vrouwen de andere ; een andere keer zijn er twee

kringen om elkaar heen gevormd, waarvan de een uit mannen, de andere uit

vrouwen bestaat.

Op de wijze van zangen die daarbij worden gezongen beweegt de kring

zich met horten en stooten, zich nu eens iets verwijdend, dan weer wat vernauwend,

langzaam in de rondte, waarbij de deelnemers van tijd tot tijd hard op den

grond stampen en soms meer schreeuwen dan zingen.

Deze dans is onder verschillende benamingen met geringe wijzigingen op

bijna alle eilanden van het gewest Timor bekend.

In 't midden van den kring of even er buiten brandt een vuur, dat de om-

geving slechts uiterst spaarzaam verlicht.

Slimoets zijn de gewone kleedingstukken van den Beloenees. Het zijn

door hem zelf geweven, met verschillende figuren versierde doeken ter lengte

van + 2 en ter breedte van ± 1 meter. Ze worden om 't onder zoowel

als om 't bovenlijf geslagen, dienen dus zoowel tot sarong als tot baadje.

Tot de sieraden behooren ook sommige soorten van kralen. Ze verschillen

onderling voornamelijk in grootte en waarde. De beste soort is cylindervormig,

oranjegeel van kleur, dikwijls met fijne barstjes aan de oppervlakte Ze zijn

+ 7 m. M. lang en 3 m. M. dik en vertegenwoordigen een waarde van ongeveer

2!/2 gulden per kraal.

Waar ze vandaan gekomen zijn en hoe ze gemaakt zijn is onbekend ; doch

pogingen om ze na te maken zijn tot nu toe steeds mislukt, doordat de inlander

het namaaksel onmiddellijk herkende.

Voor den Europeaan zijn ze waardeloos ; hij vindt ze zelfs niet eens

mooi.

Onder de poesaka worden dikwijls snoeren kralen aangetroffen.

Naar het schijnt heeft geen aanvoer van elders meer plaats.

Europeesche kralen hebben in Beloe bijna geen waarde.



145

Opmerking verdient dat een bedrag van één sovereign en 10 gulden als

een soort eenheid van betaling geldt.

Ten slotte zij nog vermeld, dat men bij het spreken van verheven taal

niet alleen de gewoonte heeft eigennamen met dubbelnamen aan te duiden, doch

bovendien elk begrip, iedere term twee malen met verschillende woorden te

herhalen.

Zoo zal men in zoo'n geval als grens van Lakekoen met Portugeesch Timor

niet eenvoudig de Mota Masin noemen, doch daar „Baboeloe" bijvoegen en haar

dus Mota Masin Baboeloe noemen, niettegenstaande alleen de Mota Masin langs

de grens loopt en de Mota Baboeloe op eenige kilometers van daar verwijderd

stroomt.

Zoo zal men, wanneer men wil zeggen, dat men met veel rijst beladen van

verre is gekomen b. v. beweren: ik kom van verre, lang was mijn reis, zwaar

is mijn vracht, moeilijk te torschen de rijst.

Zwolle, Maart 1903. GRIJZEN.
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