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B. 
l~oms is bet ni t•t uit t e maken. of een :;lamwoord begint met b, w of met mb; wat men niet onder 

b of w vindt, zoeke mPn du~ onder mb en omgekeerd. ) 

I. ba-, voorvoegsel, in bet. weer te gevcn met 
ons -erd, -aard ; zie de Sprkk. ; hampi, 
vragerd , vraagal. 

2. ha (vgl. iha), het ontkennende bestanddet'I 
dcr ontkenningen hare·,, (zie afz.) en lmnja, 
thans nog in sommige n 1rbindingen gebruikt ' 

en in bizondere taal (raadsels, poezie), ba 
ntnle, 1111 le11e, gccn drop, geen druppel, 
k11lilii. bn ntep1;hulP, ze staan in een kring, 
maar komen niet tot dansen (raadsel op de 
huiswanden); Todj. bamore'e, hapare'e = B. 
hare'emn (niet meer), barP'epa (nog niet). 

bmu·Ct, wdl. ,,hct niet er van, des neen", 
· ontkennend predikaat : niet, geenszins, het 
is niet (Mal. boekan), banja hnnoea, kamie-pe 
jrwe, het is geen huis, 't is een hut, banja 
n(je'1, taoe madjoe'a, dit is de zieke niet, 
hm(jll r1rase'e taoe morr11'!JO, zoo is de reizang 
niet, ri rmoe ba>~janw ila kandjo'oenja, lni
-,.iamo kancljo'oenja, waar hij niet been moest 
gaan, daar gaat hij hoon, rmoe banjci ntje'e 
koeto'o, terwijl ik dat tocb niet gezegd heb ; 
banja of banja <(ja wordt ook syn. met ne.',, 
gebruikt, banja dja mandfoe ane moini koro, 
ge moet niet baden als ge bezweet zijt, banja 
to'o mpapamoe da n6eto'oZ, ge moet den naam 
van je vader niet uitspreken. 

baroo, zie 1. roo. 

3. ba, verkorting van bara, misscbien, maakt 
bet volgende woord onbepaald, b1inja ba 
11tje'e koeto'o, dat is bet' niet wat ik zeg, 
lia si'a, ba banja, misschien is bij bet, mis- 1 

schien niet; badja., misscbien slechts, wel
licbt maar, badja kalose ndajcinjci pai napa
nto'o, misscbien heeft bij bet slecbts in 
ontstemming gezegd. 

4. ba (Mak. Boeg. id.), soms be, aanspraakwoord 
van de kracbt van ons "'zeg !", om iemands 
aandacbt te trekkeo, ba, lne, ara be ndi

..-·"\.__ ... 1•</g!!J!Z aoe nato'omo roo P zeg, Moeder, beeft 
u niet geboord wat bij zboeven beeft gezegd? 
ewase'e, ba ! zoo is ·bet, boor! 

baa, Str. B. (bet Boeg. bm•g), oproeping tot 

de dagelij ksche Moh. godsdieostoefeni ng; 
mobaa, deze oproeping verrichten, ana toe
ama na.baangi noe goeroe ane nepa napoana 
noe inenja, bij een pasgeboren jongen wordt 
door den godsdienstleeraar de baa in ' t oor 
geroepen ; tebaanakamo, nakawoo2kamo ntaoe, 
het is reeds alom bekend geworden, de 
menschen praten er al druk over. 

1. ba'a (vgl. mba'a, op wa'a, dus: ,,een andere, 
een tweede, de gelijke van, zoo goed als"), 
in P. en de Meerstreek: p<ipa ba'a, ine ba'a, 
oom, tante; de To PmB. mogen den naam 
van oom en tante noemen, met ba'a er voor, 
i ba'<i Toringko, Oom T., i ba'a Mandioe, 
Tante M. 

2. ba'a (vgl. 2. baba), Amp., afsluiting, stop, 
prop, ba'a balo, stop van den bamboe, niba
'rmja u·ombo, hij sloot de deur. 

baabaa (vgl. 1. en 2. bamba, enz. en Nap. ba
baka), ingang, deur, poort, 'me$Oea ri baabaa, 
de deuropening binnengaan. 

l. baba (klanknab., vgl. bamba, woelaba, enz. 
en Tontmb. wawa) ; mobaba, met de lippen 
trillen, de lippen doen trillen, boti dja na
baba taoe, apen bewegen de lippen tegen 
de menschen, mobaba-baba, geluid ma.ken op 
den mond van kleine kindereo, door ze spelen
derwijze met de hand op de lippen te slaan ; 
nto11go mongkod-02 pa-0e joenoe, sababa moeni 
paoenja, terwijl een ander nog druk aan 't 
praten is, komt bij alweer klets ! met zijn 
gepraat; kababa2, aldoor aan ' t rammelen, 
aan 't kletsen zijn, pondjiimo, siko dja ka
babai, houd je toch stil, je blijft maar door
kletsen; kambaba2 oeif ri wojo, mosologoegoe, 
bet w&ter klokt in den bamboe, bet maakt 
klokkend geluia, timpoen.Ja tepapombaba'm(), 
zijne kuiten zijn in trillende beweging. 

mobaraba, praten, spreken, babbel,en, ntopa 
sangaJa, ntopa sanga}a nabarabaki, ewa to
?itji woengka eo, nu eens dit, dan eens dat 
bebabbelt hij~ zooals ,een vogel doet (die van 
den eenen tak op den anderen springt), noe-
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ndjaa rulibarabasi, wat bepraa.t ge? moba
bamba, gedurig praten. 

montalambaba, klokken, borrelen, opbor
relen, bv. water waarin lucht wordt geblazen. 

:!. baba (vgl. 1. ·en 2. bamba), haba oei!, baba 
ngkoronja, riviermond. 

b&bak.i (vgl. 1. barnba, enz.), uitwendig toege
brachte brandwond, die jonge mannen zich 
op den arm maken, om zich met het litteeken 
te vP.rsieren (Tor. II, 80), syn. torokiki; mo

babalci, zulk een litteeken hebben of ma.ken 
' door een stukje zwam op de huid te la.ten 

verbranden ; ma.babaki, over een groot opper
vlak zicb uitstrekkend, v. e. wond, gapend, 
taoe naroentjoe ngkadjoe, mawelti, mababaki, 
iemand die tegen een stuk hout is gestooten 
en een ga.pende wond heeft. 

b&bangi (vgl. l. bamba, eoz.); mobabangi, veel 
gelllid bij iets maken, veel over iets spreken, 
een gerucht verbreiden, mobabangi potoema

nginja, bij ma.a.kt veel geluid bij zijn schrcieo, 
ne'e noepobabangi gaga porongokoe, maak 
mijn buwdijk niet te veel bekend, sindja-0e 

ttioe da ndasoko, ne'e ntan·i ndapobtibangi, lw• 
nadonge, daar is if'mand die moet opgepakt 
worden, bet moet niet ruchtba.ar gemaakt 
worden, opdat hij bet niet hoore. 

b&bari (Tontmb. wa"mbar, vgl. bambari); mo

babari, zich uitspreiden over een zeker opper
v lak, spec. van mensoben die in een groot 
aantal naaat elkaar op aen vloer ala.pen, komi 
setoe, anake, nipobabarimo ri tambale, gori 

tigkatedoe11gka.lakami, jullie, kinderen, gaat 
maar naast elkaar slapen op de voorgalerij, 
net waar je komt neer te vallen. 

babati, syn. m. toepako (veenmol), gebr. a. h. 
Meer. 

babe (Bad. id. ,,glul'en"); mebabe, k!jken, zicb 
zeU bekijken, mebab6 ri toeke, mampebabe 

kami, uit bet venster kijken, om ons te be
kyken, dja napebabe koronja, bara morengko, 

hara waimbe'i, ze keek maar naar zich zelf, 
mi88Chien was ze netjes aangekleed, o.f wat 
dan ook; bampebabe, iemaod die telkens zich 
zelf bekijkt, ydeltuit. 

baboeao (Loin. Nap. id.! Moen. boeboeno, Bala.nt. 
boboeno, Gor. bo/welo), lansat, op M. Selebes 

alleen wild (Lansium domesticum, Cl. 1983), 
boengkoe baboenlJ, lansat-pit, motarampa ba,
boeno, de lansat bloeit, baboeno meta'i mbawoe, 

de lans11t-vruchten zijn zoo groot a.ls va.rkens· 
keutels, moraro baboeno, de L's zijn bijna rijp; 
mebaboeno, op I. 's uitgaao. 

bllbongk.osoe, PmB. n. v. e. slingerplant. 
l. Bada (in de landsta.al Bada') , n. v. e. land

schap in bet Centraal Gebergte, To Baria 
moti'ara, de Bada'ers spreken de ti'am-~1, 
ale baci<L, een vlechtsel van biz. patroon, zie ale. 

Badaragi, pr. t. = Bada.; de a.cbtervoeging 
ragi is kunstmatige vermomming, evenals die 
van -egi, in Badaegi, pr. t. = Eada. 

2. bada, Str. B. (uit het Boeg. beda'), rij8temeel , 
ale blanketsel gebruikt. Tor. I , 352. 

badangi, Amp. (uit het Mal. bad(tn, door bet 
Boeg.), lijk. 

badi.badi, Str. B. (uit het Mak. l)(uli'-bruii'), 

<lolk, licht gekromd, met eene snede, door de 
Toradja's niet gedragen. 

l. badja, zie 3. b<t. 

2. badja, Str. B. (uit bet Boeg. bculj11'), inge
voerd staal, bu.rljanj,a, gezegd van het In!. 
zout, de harde stukkeu; mobad)ci, staal be
vatten, bard zijn, laboe setoe moba<ljci kodjo, 
dat hakmes is terdege hard, bevat erht staal, 
tuoe moba<1lja, iemand met sta.al in zich, eeu 
onkwetsbare. 

badjoe (uit bet M11k. of Mal.), mannenbaadje, 
oorspr. geen T ora<ljasche dracht; zie lot. 
Arch. Ethn. XIV, 9, 10, Tor. IC, 222); baclj1Jr 

rnnte, kettingharnas (alleen in verhalen). 
badoe,,..Amp. (Gor. uitspr. v. badjoe), mannen

baadje of vrouwenbaadje van het kaba.ja
model, akue, gaa, fceu'iong ko ntoe' oe badot>-
ngkoe, mijne kabaja, vriendin, is erg wijd. 

1. bae (vgl. bari), PmB. Amp. = B. bangk1~ 
(groot); bae-b(ie, vrij groot, flink groot ; Amp. 
ti,wedjoe bae, duim, toempoe bae, groote teen. 

2. bae, pr. t. = B. bali; mambae ri kosoe, den 
rug wenden, op .de vlucht gaao. 

baebo ( vgl. goeigo, raego [ enz.]) ; mobaebo, 
zwa.aien, schommelen bij 't loopen, zooals 
zwaar gebouwde menscben; mobabaebo ki- ' 
mbosoe melinclja, de leguaan schommelt bij 
't loopen. 

- ~-- - ---
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baeli, Amp. PmB. Str. B. = b~i. 

baengka (vgl. baleng,qa, lbaie'ngka, bole~1gka

(11,qi)], Tinomb. balingka, Tom. belingka, Ta
wail. Sig. bale11gga), w. t. v. 1f"o'o (hoofd), 
laoembe bae:ngka; w. t. v. rro~joea (boofdhaar). 

lmeta, Tog., van palmbad gevlochten hangers 
voor borden, kornmen, enz. 

baga (Mal. bnrali, Kar. harifh, Tag. Ibn. baga, 
Tomb. 1raga·, ~gadj. hnlia), uitpuilend, uit
gezet, gewl. in de bet. zwanger, baga~ kompo
t~jn, zij is zwanger, haga2 kosikm~ja, zij o zak 

puilt uit (door volte), woeli baga ,, uitpuilende 
tros of aar" , uitdr. v. zwanger; ma111pakabaga, 
iemd. bnwangercn; mepaknbaga (intr.), vcr
leider zijn van een meisje (maar hanr niet 
trouwen), Tor. II, 6. 

b8.gangi (Mong. Tag. Bis. bagang, Boeool b6-
gongo, Tomb. Tontmb. 1m'an_q, Sang. benga
M), kies, ngisi mp01~ja11gi hagangi to'onja, de 
maaltanden heeten kiezen. 

bagasi, Todj. = B. boegi.~i (ichthyosis). 
bagata(ni), ecn zeeschelpdier, dat zich aan 

palen en boomstammen vasthecht. 
bagati, Tog., zolderbalk. 
bageoe, w. t. v. rmlesoe (muis). 
1. bagi, katoenstruik, Gossypium herbaceum, 

Cl. 1686, aangeplant, maar grootendeels 
verdrongen door de kapok ; ook medicinale 
watten worden bagi gend. 

2. bagi, Str. B. (uit bet Par. bagr) ; mobagi, ver
deelen, w. t. v. motila; anoe mampali to'o i 
mPotila, n~je'e ma11to'o mobagi, die den oaam 
Potila niet mogen uitsprek"n, die zeggen 
mobagi. 

bagla, PmB., w. t. v. boti, aap. 
bagllaba, Str. B. (uit het Boeg ), het oploopen 

van eeIH:! schuld door den daarvan te betalen 
interest. 

1. bago (Nap. Bad. id.), Str. B. (uit bet Par.), 
taak waaraan men bezig is, werk waarmee , 
men bezet ie, mobago jakoe, bare' e koelcoto 
mampalaika aoe koepobagJ)ti ik beb het 
druk, ik kan oiet verl~ wat ik onder 

\ 

handen heb. 
pr. t. bago, grond, aarde (wellicht de oorspr. 

bet., daar de grond bet voorwerp der be
langrijkste taak is, vgl. ook Pamp. Pang. 

, ___ _ 

gabon ,,aarde"), bago sinore ,, boveogebracbte 
. aarde", = B. rapoe, stookplaats, maronta lai 

bago, op den grond vallen ; 11tiparibago, op 
den grond gevallen (Tor. Ill, 68 l, 78), bago 
tetfl nde ,,opgeworpen aarde", = B. boejoe 
(berg). 

pr. t. mo11diba90 ( v. e. stam ri bago, op den 
grond), zich op den grond bevinden, op den 
grond komen; lemo nteparibagomo, de citroe
nen zijn op den grond g~vallen. 

2. bago (vgl. dago en Mal. Jav. bagoes), eyo. 
met madago, gebr. als voegw. in de bet. ,,als 
nu nog, bet zou goed zijn indien" , bago bara 
koekita, uls ik bet nu nog gezien had, bago 
ane siko maepesi, bet zou goed zijn, ale ge 
het eens voeldet. 

baha, klanknab.; 1roebaha, pats! klets ! pang! 
vaR iets dat tegen hout, steen of bamboe 
aankomt, 1roebaha nasajoe 1rojo, Bang! hakte 
hij den bamboe door. 

babaha, zie 2. haha. 
babehe, zie hehe. 
baili (vgl. baeli en Tonsaw. ba'el, sago, Mong. 

bail, in bamboe gekookte sago, Bis. bool, 
Sang. baete, akker), vooral in de Meerstr., 
teerkost, proviand, syn. m. balroe; are'e re'e 
bailin.qki, PmB., wij hebben geen teerkost j 
mobaili, teerkost hebben ; mampobaili, tot 
teerkost, reisvoorraad gebruiken, gambe ki
perapi, Ja kipobaili, PmB., we vragen om 
gambir om die op reis te gebruiken; ma
mpapobaili, van reisvoorraad voorzien, toe
rusten voor de reis. 

baingkeroe, zie keroe. 
baingkiri, zie 2. kiri. 
baintalik(le, zie talik_oe. 
batntjono, zie sotio. 
baintjosol, zie 2. 11oso. 
baintoeli; mobaintoeli , vooroverbuigen en 

daarbg bet achterste in de boogte steken, 
mobaintbeli Isilamoe, ane mosambaja, de Mo~ 
hammedanen buigen geheel voorover als zij 
godsdienetoefening bouden ; baso "'J'elin~a 
maja ndabaititoeli, baso mpeala bare' e, be da 
ma.nioe pae, de draagmand waarmee men 
steeds loopt i:pag men voorover houden (om 
ze leeg te etorten)1 de mand waarmee men 
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de rijst uit de schuur haalt nie t, dan zoo de ' 
rgst niet lang duren. 

"'h1to'o, zie to'o. 
beisa (Boeg. baisbig, Jav. besan, Lak. baisa 

,,scboondochter" ) ; mobaisa, bruilo(t b'ouden, 
trouwen, w. t. v. mopaicawa, mor<mgo. 

1. baja (Tob. Kar. baga.<J, Niass. bacha, Gaj. 

U'as), niet diepgaande insnijding of andere 
verdeeling van een terrein, de gleuven tus
scben de beide lie 1111.amshelften, baja m boe
tongo, b. dada, b. 11tjoesoe, b. bengo, de gleuf 
tusschen de helften van den rug, de borst, 
tusscben de borsten, de billen ; mobaja, gleu
ven, insnijdingen hebben, baoela mobaja tali
lroenja ma'ai knbo,konja, een buffel met een 
gleuf in den rug is erg vet, mobajamo smronja, 
haar krop heeft al een gleu( (is al zoo groot 
dat h!i in tweeen valt), tnna mobaja, a11oe 
bare'e mongojo gaga, een terrein met insnij
dingen, dat geen diepe ravijnen heeft, koro 
od mobaja'J, bnre'e moMnangkari, de rivier 
loopt in een ravgn en heeft geen breede bed
ding, 1·i pobaja2 ntana podjamaa m<1mi, ooze 
akker ligt in eene insnijding van het terrein ; 
soeba ndabaja pai nakare'e ntjongerija, een 1 

sagovorm is van gleu ven voorzien, zoodat er 
afdeeliogen in zijn. 

2. baja (vgl. 1. bajo, enz.); m~mpepebaja, w. t. v. 
mampetoemboe, o~ervertellen, overbrengen, 
boodsch)lppen, nadoen; ook gebruikt in de pr.t. 

pr. t . orin,qgoe baja ntjoroee, die bedekt is 
door een hoed. 

3. baja, Todj., voorhoofd. V gl. 4. bnja. 
pr. t. gelaat, aangezieht; maamba baja, ' 

rood van aangezicht (beschaamd, verle~en). 
a) tapegili dooemata, laat ons de evenknieen 

zijn van ooze vaders, 
b) ta-pebaja tombonoea, laat ons de gelijken . .. 

tjjn van onze voorgangers. 
a) pegilika dooemamoe, wees de evenknie van 

uw vader, 
b) pebajokn dokaim~, wees de gelijke van 

uw grootvader. 
4. baja, zie bajangi. 
Mjaf, pr. t., ·f>ajai ngapa = B. t<'aja lipoe (om

heining or. h. dorp). 
bi'ft(Jja i ~girt~, omgenn door belletjes. 

b&jali, Tog., modder. 
Mjangi (vgl. 1. bajo enz. en Mal. bajang), 

Str. B. (uit bet Par.), tevergeefs, voor niets, 
zonder nut of gevolgen ; taoe baja of baj angi, 
zwerveling, ongedorig mensch (in dezen 
zin B.). 

bajari (geheel ingeburgerd. do0h wrsch. een 
vreemd woord, uit het Par.), betaling, ve r
gelding, hetgeen men teruggeeft voor een 
ontvangen geechen k 1 dnela sam-ponga, lnhoe 
snmata. tali samprJle ndmraika we'a bajai-i 
mboej oeanja, een koperen bord, een hakmes 
en een hoofddoek worden aan eene vrou w 

gegeven als tegengesehenk 'foor haar haar 
(Measa 7 5, 94; Tor. I, 236); mnmbajari, 
betalen, pombajari, tijd, plaa.ts, wijze van 
betalen, betaling, j akoe ma'·i mekitoeloengi, 
da koepombtijarika padangka, ik kom geld 
te leen vragen, om daarmee de handelaars 
te betalen; mombajari wordt ook gebruikt 
voor: inhalen wat men heeft verzuimd, mo
mbajari pokaradjaa, verzuimden heerendienst 
inhalen. 

bajasa ( vgl. majasa en measa, op ja.sa en 
2. asa, [enz.]; Ilk. balasnn9, ongetrouwde 
vrouw, Kalingga phjajasang); ndnbajasa, ge
eastreerd , arioe ndabajasa, asoe, 1ra1roe pai 
manoe, geeastreerd worden honden, varkens 
en hanen ; de naam bajasa wordt ook (on
eigenlijk) gebruikt voor 'beli, zie aldr. 

l. bajo (vgl. 1. u:ajo, 2. baja, bajan!J'i, limba)o, 
[lambojo]; Mal. bajang, Jav. trajung). 1) 

pr. t. = B. u:ajo (schim, schaduw, ziel), b11jo 
ngkaro, ziel, levensgeest; 2) mopabajo, met 
tooverkunst iemand blind maken (waartoe 
zijn levensgeest wordt geroepen), Tor. I, 
462 ; to [><>'pabajo, iemand die de kunst vn
etaat om anderen blind te maken ; mn(nga)bajo 
mata ntaoe, de oogen v110 aoderen door 
tooverij blind maken ; mekibajo (intr.), ma
meekibajo (tr.), iemand door een deskt.indige 
laten blind maken. 

mobajo-bajo, rondzwerven, ·steeds van ver
blijfplaats veranderen ;. kabajo\ steeds rond
zwervende, geen vaste verblgfplaate kiezende; 
taoe bajo (soma bajongi), :l!Werveling. 

2 . .Bajo (Mak. id., Boeg. Bodjo, Mal. Badj(l()e, 
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T untmb. H'aro), Badjorees, zee-nomaden, die ' 

Yaak de kusten der T ominibocht bezoeken 

en op de Togian-eil. vaste nederzettingen 
hebben (zie ve rder Tijdschr. B. G. dl. 42, 
460 vlgg.). Zij worden als minderwaardig 
beschouwd. De naa m Br(jo wordt afgeleid 
v:tn l. baj o. 

Xoep<JkoerUa 1wepomawo !' 
Taoe dj11 fondoeF Bt~jo. 

Xoepoma1ro nuepokoedja? 

Taoe dja B<ljo mbeloea. 
W aartoe zoudt ge u aan hem hechten? 

't Is maar 1?en zwervende Badjorers. 
W aartoe zoudt ge hem lief de schenken? 

't Is m1mr cen rondtrekkende Badjoer. 

wo~juP(/ h<(j<>, licbtgekleu;d· haar, zooals 

dat va n de BadjoreezP.n , dat vaak door de 

r.on verschoten is. 
l. bajoe (vgl. 1. u-ojoe [ enz.] l, kneuzing, ernstige 

deuk ; mabajoe, e~ne kneuzing of deuk hebben, 
zonder nog gebroken te zijn, woekoe oesoe 
1110/Jajoe dantje.~o, een der ribben is gekneusd. 

2. bajoe (T onsw. bajiclt , Mal. bajoer), Amp. n. 
v. e. boom, Pterospermum acerifolium, Cl. 
2890, het hout is goed voor vaartuigen, 
voo·r huisbou w en voor planken. 

bajoeja (vgl. baoela, en Tontmb. 1rnloelang, 
Mong. bolvelang, Mal. beloelang, Jav. u·11- , 

·loelang) , vetlaag onder de huid van var kens; 

mobajoeju, veel Rpek hebben, goed vet zijn. 
bajojo, zie jojo. 
bajongl, zie 1. bajo. 
baka (vgl. 1. waka), L ., wond op het hoofd, 

door luizebeten ontstaan, ook wel: herstellen

de wond, kleine wond, gewoonlijk v. wooden 
die uit ' t lichaam zelf ontstaan; mobaka, 
zulk eeoe wond hebben; mabakamo sakodi 
wela, manga<>eimo, de wond is aan ' t her
stellen, ze wordt nl droog, mabakamo 1-i irn
wonja, mongekesi ri oenenja, (de wond) is 
hersteld . van boven, maar van binnen vreet 

ze door; kebaka, met wondjes, aan ~wondjes 
lijdende, kebaka wo'onja, namama ntoekoe, 
hij heeft een zeer hoofd (kletskop ), de luizen 
hebben hem gebeten. 

bakangani (uit bet Boeg. imkangmg), Str. B., 
de buikplank van het weefgetouw. 

baka'oe, zie ka'oe. 
bakara, in de uitdr. sabakara, op eene plaats, 

op dezelfde plek, kami sabakara kare'e mami, 
wij zijn op dezelfde plaats, taoe setoe mosoesa 
sabakamnJa, zij vieren feest op een andere 
plants. 

bakasa (.Bangg. baka.smi, boog), w. t. v. uo~ja, 
maan, maand (dus eig. de halve maan). 

I. bake, Str. B. A.mp. Tog. (uit bet Boeg.), 
lijk, kreng, aas. 

2. bake, pr. t., vrucht, bake loeja, pinangvrucht; 

mobake, vrucht dra.gen. 

bako (L.), bako-bako (P.), vierkant mandje van 
tiilar-blad, met een deksel, voor sirih-pruim

be noodigdheden. Tor. Atl. pl. 51, 't bovenste 
mandje v. d. stapel in. 't midden. 

bako-bako (vgl. Sang. bako'-bako', srt. spin), 

L., groote soort ka.kkerlak. 

1. bakoe (Pip. bokoe, Mal. bekoe, Mor. bakor, 
1) proviand, 2) gestold), reisvoorraad , teer
kost, ook ge bruikt voor hetgeen men tusscben 

de hoofdma.altijde n in gebruikt, iwengi ba-
11gkep a pangkonittja, se'i i matemo, ntauoka 
mantima bakoe, gieteren heeft hij nog veel 

gegeten, thaos is hij gestorven, dat was dus 

teerkoat meenemen; bakoe ntandje ,,teerkost 

van goed vertrou wen", een bed rag dat men 
vast a.an eeo schuldeischer geeft, om hem 

voorloopig tevreden te stellen ; mobakoe, teer
kost bij zicb hebben of meenemen, eten 

buiten de hoofdmaaltijden; mampobakoe, tot 

teerkost medenemen, _qola kofJ]Ja-pobakoeka 
mwkoe, voor mijn kind heh ik suiker mee
genomen om op weg te eten, mampa-pobakoe 
joenoe, anderen van teerkost voorzieo. 

bakoeangi, bamboekoker voor bet bewaren 

v. vogellijm, poejoe sabakoeangi, een bamboe

koker vol vogellijm; poej oe t1dabakoeangi, 
vogellijm in ·een bamb0ekoker gedaan. 

momakoe, voedeel aandragen voor deg~nen 

die iiet zelf niet kunnen ha.Jen, bv. naar een 
zieke. die in afzondering is gezet, naarjonge 

vogels, die nog in bet ~est blijven, door de 
moeder; bij bet sago-kloppen is momakoe: 
de eago-houdende vezele dragen naar de 

plaats wyr ze uitgewaeschen worden, tontji 
·mampomakoeka ananja, napoteoka kina' anja, 
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de moedervogel breogt voedeel a.an voor hare 
jongen, ze draagt voor hen bet eten aan. 

2. bakoe (uit liet Mak. bakoe' ,,maat", vgl. Jav. 

bakoe ,,het ware"), Str. B., term btl bet meten 
v. wapens, eene kunet die de Toradja's nict 
kennen, maar die bun wordt vertoond door 
bandelaare, die bun wapens willen verkoopen; 
ane hakoe pmai, ndaoli, ale het zwaard de 
ware maat bee ft, moet men het koopen ; 
mampobakoe penai, ccn zwaard meten. 

bakoeangi, zie 1. bakoe. 
bakoekoe, zie 2. koekoe. 

bala (IN., Jav. Mal. b~lah, Sang. beta' , Tob. 
bola), gespleten, in stukken, masaemo kama

tenja, balamu woekoenja ri Torate, nakmiimo 

ntana, bij is al lang dood, zijne beenderen 
ztln al gespleten in de Onderwereld, verteerd 
door den grond; mombala, klooven, splijten, 
mombala doeanga, of kortweg: mombala, een 
boomstam splijten om er een vaartuig va n 
te maken, een prauw vervaardigen; mabala 
(tr.), splijten, bakkeo, doeanga arioe bangke 

mpodago bare'e koekoto da mabala, een vaar
tuig dat echt groot is kan ik niet maken ; 
to pombala, een prauwmaker, als w. t.: iemd. 
die op een sneltocht is geweest; tebrrla djnja, 
de weg heeft een gleuf of goot in het midden, ! 

tebala loge, de modder beeft een gleuf, pola 

bangke katebalalogenja, een slang die een ' 
breede gleuf in de modder heeft achtel'gc· 
laten (spoor van 't kruipen). 

bala tco·o, L., de liaan die elders hogati ' 

heet. 
2. bala (Jav. Mal. bllang, Mak. BoPg. balang, 

Sa'd. ballang, Tontmb. walang~ [vgl. 2. wajn]) , 
in de uitdrukking wmroe bala, benaming van 
bet zwarte varken met witten buik, dat in 
de Onderwereld aan den voet van een boogen 
pinangboom de langs dien boom nederdalende 
aankomelingen opwacht; Tor. II, 111. 

pr. t. oehta bola, bonte schilden. 
3. bala, pr. t., bala 11gkaso, dakeparren. 
. 4. bala. (uit bet Mal. balak), de lengte van 4 

yard uit een geheel stuk geweven goed (sa-
11gkadjoe), kasaedja §Q_ngkadjoe 01wbala, een 
stuk rood goed heeft 6 balk (24 yard). 

bala'ani (at. 1. bala, met suff. -ani ,,splijterig"), 

een woudreus, welks bout zich gemakkelijk 
laat splijten, zoodat het voor allerlei wordt 
gebruikt: scbilden, huisbouw, dakpannen, 
vaartuigen; bet is roodachtig en zeer licht, 
ale bet droog is; de bladeren worden op 
wonden van framboesia en pokken gespuwd, 
om ze spoedig clroog te maken, daar het 
kauwsel snel opclroogt; Tor. I , 405, II, 153, 
195; and. namen: malapoga, kanta (schild, 
omdat men van het bout schilden maakt); 
mombala' ani, b.-hout bewerken. 

balaba(ti) (M~nt. id.), soort van pandan (tole), 

van welks groote en lange bladeren hoeden, 
matten en :zakken (kaboba) worden gemaakt; 
ook de manden die men er van maakt, in den 
vorm van een afgeknotten kegel, om er sago 
in te vervoeren, heeten balabati, al is ook de 
rnand slechts gedceltelijk daarvan gemaakt 
en verder (of ook geheel) van sago-, suiker
palm-, of nipah-blad. Tor. II, 329. 

mubalaha, zich ui tspreiden als e<'n mat v. 

balaba-blad, vdr. icatoe balaba, een donkcr
groene steensoort (serpentijn), die zieh egaal 
pleegt uit tc strekken in de bedding rnn 
rivieren en zieb door bet water knmvormig 
laat uithollen (zie nonUot'); deze 1rntor balabrr 
wordt voor fueja-klophamers gebruikt en 
daarom ook u;atoe ike genoemd. 

t1<lapetorobalaba u·opjue1111ja, zijn haar is 
rondom zijn hoofd kort gesneden (boven op 
bet hoofd niet ). 

bslabako ( v gl. ba/..-o-ba ko ), 011d. JI ecrstr., ecn 
niet groote soort kakkerlak. 

baladja, PmB. n. v. e. boom, het hout dient 
voor huispulen, de bast wordt gepruimd. 

baJadjoe (Sang. ba(rrdv,,·, geluid van knetteren , 
pl)ffen), proppenschieter, gemaakt van Mn 
lid bamboe (tubalo); de prop (batoa!jn) is de 
vrucht van le11toaue, totalu, J..·ampn1do. 11uk11•' 
of cloliadapi; !nobalarljoe, proppenschiett>n 
(eerst van irf bet oogstfeest geoorloofd). Tor. 
II, 388 . 

1. balado (vgl. 2. balado), schutblad der kokos
bloeiwijze, die als de vrucht groot wordt, 
droog en hard wordt en den vorm krijgt vau 
een klein Tor. schild, met een punt¥. onderen, 
waardoor net in ' t groot op .een dolk gelijkt j 
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de Tor. kinderen spelen er mee en gebruiken ' 
't als schild. 

2. balado, Str. B. (uit het Boeg.), dolk, kort en 
puntig, doorgaans tweesnijdend, bij de eig. 
Toradja'.s niet in gebruik. Mal. beladaoe, 
wellicht id. met 1. balado. 

balae, pr. t. = B. balaja (deining). 
balaesa, een kapmes v. korten, breed en vorm, 

gend. naar 't schiereiland Balaisang, a. d. 0. 
kust v. Straat Maknssar, ten N. v. Dong~ala. 

balligisi; mabalagisi, uiteendrijven en zoo tot 
wijken brengen, kami nabalagisi noe iwali 
mami, wij zijn door onze vijanden uitt>enge
dreven; tebalagisi, uiteengeslageu. 

balaja, deining; mobalaja, deinen, nababalc~ja 
noe ngojoe ta.si pai napobabalc~ja., de wind 
beeft de zee aan het deinen gebracht (•n 

daardoor deint ze aldoor. 
pr. t. balajani, gol ven, deining. 

balaka (Sang. ba(aka, kiem, oorsprong), bet 
overblijfsel van kokosvleesch in een uitge
schrapten dop, mobalakamo woekoenja, nakoni 
ntanamo, maka ma.~aemo /..:apatenja, zijne 
beenderen zijn nog maar een dun laagje, ze 
zijn door den grond verteerd, want hij is al 
lang dood. 

balake'i, sibalake'i, zie ke'i. 
balaki, n. v. e. zwaardgreep, syn. m. belira. 

Tor. II, 192. , 
b,alali, PmB., frequent. vorm v. bali; mabala· 

liki paoe joenoe, eens anders woorden ver
draaien, er niet om geven (wdl. ,,op den kop 
zetten"). 

balamba, zie 1. bamba .. 
balambanga, zie 1. bamba. 
balambeoe, zie 1. beoe. 
balamboeroe, zie woeroe. 
balamindjakl (zie dja.lamindjaki); ma.balami

ndjaki, kortaangebonden, spoedig boos, on be- , 
scha.am<l in het spreken tot ouderen, ~ale 
verwen<le kinderen, die bu[ijle ouders al8-.. ge
lgken bebandelen. 

balampa (vgl. l. lampa, lampa'ani, Bad. pa
'ampa ,, vloertje op staken"), vloer onder den 
vloer der op bo.oge palen staande rijstscbuur 
aangebracht, waar men kan gaan zitten om 
buitenshuis gasten te ontvangen of eenig 

.. , ___ ___ 

BALA.SI 

werk te verrichten (afb. Tor. Atl. pl. 41), 
ala mami bare'e mobalampa, bare'e tuiaba
lampani, onze rijstschuur heeft geen onder
v loer, is niet van een ondervloer voorzien. 

balanda (uit bet Mal.), Nederlandsch, basa 
balanda, N ederlandscbe ta al, To Balanda, 
N ederlander; mobalanda, de N ederlanders 
navolgen, zich bij hen aansluiten, i oici, 
ntongo bm·e' e:pa mobalanda kami, vroeger, toen 
we nog niet onder de Nederlanders stonden. 

balandja, Str. B. (uit het Par.), zakgeld, gereed 
geld, uitgaven; mobalandja, geld op zak heb
ben, uitgaven doen, sangkoedja 1wepobala
ndjaka maoli, hoeveel hebt ge er voor uitge
geven om bet te koopen ? 

balanganga, zie nganga. 
balangi, groote ronde houten bak, uit een etuk 

hout gehakt, voor huiselijk gebruik. 
balangkaa, zie 2. kaa. 
balangkaroa, zie 2. 1·oa. 
balantjapoe, zie sapoe. 
balara (vgl. wajaa; Nap. barara, Mong. balala), 

touw of sterke liaan, a.an den neusring v. e. 
buffel gebecht, om hem voort te trekken of 
te besturen ; balara ntjah, gedeelte eener 
boete, dat men afbetaalt om den eischer vast 
te bevredigen, omdat hij nu al bet leidsel 
heeft om de nog ontbrekende buffels mee te 
trekkE}n ; baoela nclabalarani, een buffel die 
eene lijn aan zijn neusring heeft. 

balase (uit het Boeg. balifse), Str. B., zak van 
silar-blad, om gestampte rijst, gepelde mai's, 
enz. in te vervoeren. 

Mlasi (vgl. bolosi en Mal. balas), tegenhanger, 
tegenstuk, bet tegengestelde dat altoos op 
iets volgen moet, balasi noe oro n9kompo, 
ra.ta moeni bosoe ngkompo, ala tegengestelde 
van den hongertijd komt nu weer de tijd 
van verzadiging, .balasi mpangkoni owi be 
metoali, se'i-i. mariamo, als tegenhanger ·van 
bet niet gelukken van bet vorige gewas, 
is er nu veel, poreme se'i masae, balasi 
mpooedja owi, deze droge tijd duurt lang, 
ale tegenstuk van den vorigen regentijd ; 
jakoe nagiwoe mpapanja owi, mate ntje'e, 
k-Oegiwoe anan.ja, koebalasi, zijn vader heeft 
mu indertijd beboet; nu . deze gestonen is, 

__.............._ 
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beboet ik zijo zoon, ik vergeld bet; mebalasi, 

tracbteo te ve.rgelden ; mombebalasi, elkaar 
vergelden; tebalasi, gebruikt van bevigen 

wind, die plotseling komt opzetten na kalmte, 

naroempa ntebalasi kami modoeanga, op onze 
vaart werden wij door een rukwind over

vallen. 
balasoe (uit bet Boeg. balatjomg), wit katoen, ' 

van geringe kwaliteit, balasoe manipi, de 
dunne soort, bal~ue makoemba, de dikke 

1 

soort, ndababalasoetiika saki, de boete wordt 
met wit katoen voldaan. 

balatani, n. v. e. zeeschelpje. waarvan de in

houd wordt gegeten. 
balatoe(ni) (vgl. 2. wajatoe, Sang. timba[atoeng , 

Tonsw. bolatoeng, Tomb. Tond. telemba'toeng, 

Tawael. dambala.toe, Nap. dalambatoe), trede , 
· v. e. trap of ladder, van planken of latten 

( onderscheiden v. toeka, kerf in een boom

stam), edja mbalatoe, trap met tredeo, edja 
ndabalatoeni, trap of ladde r met treden ; 

waja ndaedjambal.atoeni, een heining aan 

welker buitenzijde schuine stutten met dwars

latten zijn aangebracbt, tegen vernieling 

door buff els. 

balatomba, zie tomba. 
balawo (vgl. irajau;o, Austron.), w. t. v. uy1/4soe 

(muis, rat). 

1. bale [Mor. wali], vriend, vrind, familiare 
benaming van mannen onder elkaar, etcambe-

, imo, bale, be da mep01ie? hoe is bet, vrind, 

kom je niet boven? bale maramoe, echte 

vriend ; baleparoe, zie afa. ; mobale, een vriend 
hebben, bevriend zijn, mob<tle-bale, vriend

schap oefenen, familiaar met elkaar zijn, 

zoodat men elkllar telkens allerlei vraa:gt en 
geeft, masaemo pobale mami, we zijn al lang 
met elkaar bevriend ; mobale. wordt ook we! , 

gezegd van kmderlooze echtparen, waarmede 
wordt bedoeld dat ze geen echtelijken om

ga.ng met elkaar hebben. 

2. bale (Mor. id.), ook we! ibale, staak om een 
vaa.r.tuig voo.rt te boomen; mobale, een boom-

~ 

stok gebruiken, boomen, wojo mpobale, de 
bamboestaak die tot voortboomen die nt ; 

mabale doe.anga, bet vaartuig voortboomen, 

ndabaksi doea11ga, ndatindjaka bale, ndataka 
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ndjairia, bet vaartuig wordt aa.n een staak 

gezet, er wordt een staak bij gestoken, daar

aan wordt bet vastgebonden. 
3. bale (uit het ..... ) ; sabale, een snoer, kamagi 

sabale tepata11ti11gkojoe, een snoer pijpkralen 

is zoowat 4 strengen. 
1. bales (vgl. alea, 'll"alea); mobalea, eene helling 

niet regelrecht beklimmen of afdalen, maar 
in schuine richting of zigzagswijze, djaja 
dja mohabalea, de weg loopt zigzag; meba
lea, mebalea1~gi, 111ebaleasi, trachten zigzags

wijze, of scbuin over de helling eene boogte 
op of af te komen. - ~lissch. v. 2. bale, 

omdat een boomstok scbuin ingeplant wordt. 

2. balea, overlevering, traditie, gewoonte, e1m

se'e balea ntoe'a ma.mi, zoo is de overlevering 

sedert ooze grootmoeders; [vgl.] airili. 
Mlegi (vgl. talegi, [mbale, enz.]); bale~gi, met 

uitgespreide armen en beenen. 
balengga, PmB., schedel ( vgl. baengka, l b11-

lengkn]). 
balengka (vgl. hale1199a), pr. t. = B. ll'o'u 

(boofd). 

I. balengko, zie lengko. 
2. balengko, P., zie barengJ,:u. 
baleparoe (uit bet Boeg. ma'bele perue' ,, vals<"h 

zijn van inborst'', in het B. opgevat als 

samenstelling van l. bale en pa roe, [ vgl.1m

roembasa]), grootdoener, praatsmaker, iemand 
die op zijne gelijken neerziet ; mobaleµm·1Je, 

zich boven zijne gelijken verheffen, g root
doen, mamµobale-balepnrueka k1ikore'e1~j11, 

zich verheffen op zij n rijkdom. 

ball (IN., Mal. Tag. balik, Jav. !rnlik, .Mong. 
Mak. Boeg. bali, enz.; vgl. l. lfali, iwali ( enz. ]), 

keerzijde, tegendeel , wederwoord, anders, 
veranderd; koe:p()mpaoeka, ber,,'e brtli11ja, ik 

sprs.k hem aau, maar er k warn geen wecr
woord op, dolidi bali tere11tja, ( vroeger) mooi, 

(m!¥lr nu) integcndeel vervallen, bara da 
balimo lipoe se'i, karimbo ngojoe, misschicn 

raakt dit dorp ondersteboven, zoo bevig is 
de wind, bali boeja lio1,ja, zijn gezicht werd 

bleek, bali mpota11a lionja, zijn gezicht wcrd 
zoo zwart als de grond, tasi bali maeta, bali 

boeawoe, de zee is nu eens zwart, dan eens 
grijs, bare'e bali3 'lionja, dja gori~11ja, zijn 
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gezicht is volstrekt niet vera.nderd, het 1s 

precies hetzelfde, bare'e bali2 pangoe'oe ri 1 

Napoe, kasondo ntowoe, onafgebroken kauwt ! 

men suikerriet in Napoe, omdat er zooveel is. 
mubali (intr.),anders geworden, veranderd, 

mabali tana, me1cali oee, bet land is veranderd ' 
en water geworden, mabalimo rqjm~ja, bm~ja
mo eira owi, zijne gezindheid is veronderd, 
ze is niet meer zooals vroeger, kabali ntasi, 
ane maeta jangi, maeta u·o'oe u•au·o ntasi, 
de verandering der zee is, wanneer de lucht 
zwart is, dan is ook hf't zeevlak zwart; me
bali, zich veranderen, verkleuren, sa'e tu u•ill'i 

r1tas i to loi·e anue mehali padmigkamo, som
mige strandbewoners zijn bovenlanders die 
in handelaars zijn veranderd, taoe mangoera 
mehali toe' a , jonge mensche~ zijn veranderd 
in oude, mebalimo siga, de hoofddoek is ver
schoten; mabal£ (tr.), veranderen, omkeeren, 
mabali 1wP11toe, weerwoord geven, van weer
woord dienen, mahali pangipi, zie 1. ip1; ma
baliki p oejoe, vogellijm ber(•iden, wdl. ,, vogel
lijm veranderen", door ze met kokosmelk te 
koken, de groote taaiheid er van veranderen ; 
111umbaliki, veranderen, eene vt•randering on
dergaan, T o Sau·aka mombaliki, me1mli pa
danglm, die van S. ondergaan verandering, 
ze word en handelanrs; mombalisaka, mampa· 
loeloei 1ioren9ko nfaoe ntanii!ja, zich anders 
voordoen, de kleeding van andere menschen 
volgen ; mebalisa.ka, zich veranderen, tebali
saka, veranderd, anders geworden, tebalisa· 
kamo rajanja, zijn hart is veranderd; ma
balisaka, tot verandering brengen, van aard, 
van gedaante doen veranderen, naba,lisalmmu 
kodju engkonja, bare'emo ndaposari, hij beeft 
inderdaad zijne gewoonten veranderd, ze zijn 
niet meer af te keut'(>n; mombebali, bet tegen 
elkaar opnemen, elkaar antwoorden, met 
elknar redetwisten. 

samba.ii, eene zijde, een kant, sambali1~ja, 

de andere zijde, de andere kant, ata 11aata 
nljambali, een dak dat slechts a.an eene zijde 
is aangebracht, roeambali, twee kanten, beide 
kanten , a.an weerskanten, ri sambali bol!joe, 
a.an gene zijde der bergen, tt'itikoe sambali, 
mijn eene been, sambali iwengi, eergisteren; 

mesambali, mesambalinaka, zich naar de an· 
dere zijde begeven, bv. naar de andere zijde 
van 'tgebergte,pesambalika ri sambali mbaja, 
ga er mee naa.r de andere zijde der heining, 
ruipesambalika paoekoe, bij scbuift m!jne 
woorden ter zijdc, ndapesambalilci iwali, tegen 
den vijand wordt een uitval gedaan (van uit 
de belegerde plaat11); mompasambali, zich aa.n 
een kant houden, mompasambali witi mo11:jara, 
de beenen houdcn zich aan een kant bij 't 

paardrijden, mompasambali mja, zich met 
zijne gezindheid aan eene zijde houden, mopa· 
(mompa-)sambali Tamangkapa, bet sterren· 
beeld De Ha.an is reeds over bet zenith (houdt 
zich aan Mme zijde van den hemel), Tor. II, 
235 ; mampompasa.mbalika, de zijde kiezen 
van, aan den kant staan van, tMe mep01i,qko 
naara nfjambalimo ntaoe poera2

, bemo re'e 
mampompasamba.lika, bij een heks staa.n al de 
menschen nan de andere zijde, er is niemand 
die hare zijde kiest; masambalinaka, mantja.
mbalinaka, de zijde, de partij kiezen van. 

sibali, tezamengesmolten met, sibalimo 
froela , gam be pai laoembe, bemo tainljani 
kateoelanJa., kagambenja., kalaoembenja., kalk, 
gambir en sirih zijn samengesmolten, we 
weten niet meer wat de kalk, wat de gambir, 
wat de sirih is. 

sibaliani, veranderd, omgekeerd, nabolosi 
rajanja pane, napasibaliani, hfi veranderde 
zijn innerlijk van zooeven, hB keerde bet om. 

tekobali, veranderd, anders geworden, in 
zijn tegendeel verkeerd, tekobali ntjoroba eo, 
nakoelamoeti mboeja, de zon is plotseling ver· 
anderd, verduisterd door de ma.an,ne'e magasi 
rioenja., tekobali naini, wees niet te snel in 
bet begin, straks wordt het 't omgekeerde. .. 

mogoembali woeja, tesaojo ri eo pesoewoenja, 
de maan verandert, ,soms komt ze op overdag, 
pangkonirtja bP.re'e pogoembalinja, in zijn eten 
is geen verandering gekomen; tegoemboli, 
veranderd. 

mobali'i, omsmeden, door smeden een 
anderen vorm geven ; mekibali'i, vra.gen iets 
om te smeden, salirakoe koepeki'mli'i ri to 
'komasi, da naperralimo salira gose, ik heb 
mijn wiedmes bij den amid laten omsmeden, 

. \ 
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opdat bet een wiedmes voor de linkerhand 
worde. 

Amp. bali, kant, naast, limbori nda u:ii noe 
oee T ete Toemoko, bali ntaripa mako'o, de 
limbori-pandanen groeien aan den oever der 
beek T. T., DAast de barde mangga; mombali , 
smeden; .J>ombali, smidse. 

balia, Str. B. (uit bet Par., vgl. [rmlia], I N. 
balian, 1ralian, enz.), priester, priesteres bti 
sjamanistische plechtigbeden; Tor. I , 36 1, 
362, 368, 425, II, 4 7, 296; mobalia, sjama
nistische praktijken uitvoeren ; to pobalia , 
ejamaan. 

balfbi (uit het Boeg.), rood paard , vos. 
[bali'e, w. t. Y. balon.r;ka.] 
baligoe, pr. t., geest , ziel, spook (Tor. III , 680, 

46), soms afgekort tot lir1oe, zie aldr.; parall. 
soeola. 

ball'f, zie bali. 
balika'oe (vgl. ka"oe ,,overstulpen"); tebali

ka'oe, ondersteboven, op den kop, met de 
opening naar beneden, zoodat bet overstulpt 
wat er onder is; ndabalika'oe tabo, nalcatii 
oehija, de nap wordt omgekeerd, opdat het 
water er uit druipe, doeanga nabalika'oe 
ndopo, bet vaartuig is door de go! Yen onder
steboven gekeerd. 

balikaratoe, zie karatoe. 
baliko'a (vgl. ko'a) ; tebaliko'a, onderstebovcn 

geraakt, op den kop geraakt, tebaliku'a doeo
nga, bet vaartuig is omgeslagen, onderste
boven g eraakt; zie verder 't syn. balika'oe. 

1. ballli, pr. t . = B. · 1ralili; mohalili, terug· 
keeren. 

2. balilf, Str. B. (uit bet Boeg. balili'), geweer ; 
mobalili, met een geweer scbieten. 

ballmata, Str. B. (uit bet Mal. halik mata), 
epelletje waarbij een snoer op allerlei wijzen 
om de vingers wordt gewondPn en door een 
ander wordt oYergenomen, zoodat bet telkens 
verscbillende figuren vorrut ( ,, afnemertje") ; 

mobalimata, afnemertje spelen ; and. naam : I 
silingoe, zie lingoe; [in 't Amp. sibalimata of 
saliflgoe (MS.)]. 

ballndoja, pr. t. = B. balisaka (omkeeren), 
tebalindoja = B. tebalisaka, omgekeerd , 
ondersteboven. 

', __ _ 

balingara (vgl. 1. 11gara), betz. als tingara, 
zie aldr. 

balingoa, zie ngoa. 
balintjoeloe (vgl. balimata en soeloe = matn), 

pr. t. = B. balisaka, omgekeerd, op den 
kop, ondersteboven. 
a) ponrlare tehalindoja, de huizen staan 

ondersteboveu , 
b) pamhola tebalinUoeloe, de woningen staan 

op den kop. 

balintjoesoe, een boom met eetbare vruchten. 
baltobo (vgl. oho); tebaliobo, of tebaliobolri, om

gekeerd, ondersteboven, op den kop geraakt, 
tehalioboki koera, koe'oa mahaliohoki, boi da 
nadjilati asoe mjatija, de kookpot etaat op 
den kop, ik heb hem met opzet omgekeerd, 
opdat de honden het binnenste niet zoudcn 
belikken, mjakoe tehaliobo, mijn binnenste is 
in de war geraakt. 

balioe (uit bet Boeg. halioen.r;), dissel, een in
gevoerd werktuig. 

balitondoe, zic tondoe. 
1. halo, w. t. v. 1rojo (bamboe), m bet biz. Y. 

1rojo kodjo; halo 1mtoe, halo ngkoei11a1>a, 
w. t. v. 1rojo 1ratoe. 

tohalo, Bambusa longinodis, Cl. 407, w: t. Y. 

1rrdo 1r0Pjoe of u:ojo masile, een dunne, hardc 
bamboe-soort met langc geledingen, gebruikt 
Yoor blaasroeren, fluiten en allerlei vlecht
werk ; met de bladeren worden de steenen 
der foeja-bamertjes gekookt,. om ze hard tc 
maken ; Tor. II, 321. 

Tog. Amp. balo = B. wojo, verder in alle 
namen v. bamboe: halo kodjo, halo makomi, 
halo watoe, halo peringi. 

balo hoekoeta, dial. v. Pada = B. 1n~j11 

1ratoe. 
pr. t. halo lora11i, rek dat langs den wand 

,van 't buis loopt. 
(Nevens rrojo, 1rolo is op M. Selebes hrilu 

zeer gewoon, nl. Mor. Loin. Bob. Rampi 
Pipik. Mamoedj. Loi. Gant. Tawael. Hoek. 
Winoea; bet Makjansch beeft baloen.) 

2. halo (0. Jav. wales, Mal. balas, Mor. 'imlv 
,, vergelden "); mobalo, den to! werpen op dien 
van den tegenspeler,pena'oe, ntamohalo, kom 
de huistrap af, dan zullen wij tollen (mobalu, 
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voor mogantji), Tor. II, 389; konomo balonJa1 

zijn worp is rank, da koebalo siko, ik zal op 
je tol gooien, ndjo'oP- ·sa, baloka ! ga been, 
gooi op den tol ! mombebalo, op elkaars tol 
gooien ; bat~ja setoe sampombebalonja, of kort
weg: balonja, dat is geen tol waarmee (op 
dicn anderen tol) kan gegooid worden, geen 
portuur voor <lien tol. 

3. balo (Mor. id.); mebalu, groot, groot worden, 
alleen gebruikelijk in uitdmkkingen die op 

zwangerschap betrekking hebben, mebalo ko
mp01(fa., zij l1ecft een dikken buik (is zwa.n
ger), mebafumo ananggodi 1·i rajanja, het kind 
in harcn schoot is al groot. 

1. baloe (l~. baloe, 1rnloe), wedu we of wcdu w

oaar die nog aan de rouwbepalingen zijn 
onderworpen (Tor. II, 103), aoe baloe bare'e 

je uitroepen (moogt ge door de K.'s gesneld 
worden), baloeka mbana, ,,over wien bet 
bosch (de boscbgeesten) bet baloe2 uitroept", 
aanduiding van iemd. die op een sneltocht 
omkomt, niet door het zwaard van den vija.nd, 
maar door uitputting of ziekte. 

2. baloe (Boeg. baloe', Sang. ba{oe', Bim. baloe); 
baloe1, koopwaar, handelsgoederen, mobaloe2, 

handeldrij ven, koopman zijn, rrwbaloe sala, 
een schijnkoop sluiten, eea nicht dat enkele 
vorsten van Midden-Selebes over de To
radja 's uitoefenden (T or. I. 132, 138), baloe 
.~ala i Magaoe ri Parigi, balasoe manipi togo 
ngkadjoe tidall'aika pae togoatoe, de schijn
koop van den vorst van P. was dat er voor 
3 stukken dun katoen 300 bos rijst werd 
gegeven; mampobaloe, iets verkoopen, bara 
ndapobaloe doeanga se'i? is deze s~huit te 
koop? napobaloe to'o ngkabosenja, bij beeft 
den naam van het hoofd verkocbt (op naa.m 
van bet hoofd dingen gekocht of gevraagd 
wa.ar bet hoofd niet van wist, of andere voor
deelen gehaald uit bet misbruik van den 
naam Yan bet hoofd). 

baloe, zie Loe. 
baloeboe, wortels van paka (Tor. II, 131, 132, 

134, 135), een klimvaren, die alleen in hoo
gere streken voorkomt ; ze worden veel als 
vlechtmateriaal gebruikt, ma.ar zgn lastig 
voor den landbouw, da.ar ze aan de opper
vlakte van den bodem groeien en moeiljjk 
te verwijderen zijn; w. t. u'-Oejangka, zie 
aldaar. 

11u~ja cla naseko ntaoe, sangadi dja'inja aoe 
mosoe, ccn weduwe (weduwnaar) mag niet 
door anderen worden aangesproken, behalve 
de naaste familic, baloe lajo, iemand die niet 
in den rouw gaat over zijn (haar) gestorven 
echtgenoot, baloe mbata mpangalemo pae, de 
rijst komt al boven de stammen der woud
boomcn uit (de stammen der groote boomen 
die nog op den akker liggen, worden al over
dekt door de rijst die er omheen groeit), baloe 
mbata jopo ngoera pae, de rijst overdekt reeds 
de stammen van bet jonge boscb; nwbaloe2 , 

zicb bedekken, zich ' overdekken, zich ver· 
hullen, bv. door bet hoofd met de sarong te 
bedekken, ll'ata mampobaloe-baloe pae, de 1 
gevelde stammen hebben de rijsthalmen tot 
overdekking; masaemo kabaumya, uepa nda
rcong kangi, bij was reeds lang weduwnaar 
toen zijn rouwstaat werd opgeheven, ·1rawai 
ngkabaloe, de rouwgebruiken ; mangkabaloesi, 
rouw bedruven over; mombekabaloesi, over , 
elkaar ia den rouw gaan; mabaloe"t.ka, de uit
drukking baloe, baloem.o! uitroepen over vij
anden, nabaloe2ka To Kina.doe, nato' o: baloe, 
baloemo To Kinadoe, ndasoembanika l.obo ! 
bij riep bet baloe, baloe .1 uit over de Kina
doeers, hij zeide: de Kinadoeers mogen rouw 
bedrijven, laat men nu_ de atilte in den tempel 
verbreken, siko da nabaloe2ka n To Kinadoe, 
mogen de Kinadoeers bet baloe, baloe ! over 

I baloee, zie loee. 
l baloekari (Mal. beloekar), lansversiering, be-

staande in geitenhaar aan een touw genaaid, 
dat tangs de schacbt is gespannen (Tor. II, 
194); ook naam eener rijstsoort, die aan deze 
versiering herinnert; tawala ndabaloekari, 
eene lane met bokkenhaar versierd; w. t. v. 
baloekari is laewoeloe. 

baloela; mobaloela, met een stok of een hakmes 
gooien naar vruchten, dieren enz. die'buiten 
bet bereik der hand zun ; pebaloelaka wainde
lwe, tr.acht er eens mee te gooien naar boven; 
nababaloela, hij heeft er' aldoor naar gegooid ; 
tebaloela, er wordt naar gegooid ; mbobaloela 
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taripa se'i, vaa dezen mangga-boom worden 
telkene vruchten afgegooid. 

baloele, pi:.. t., wrecb. = 1. balo (MS.). 
baloemba (Par. id., Boeool boloemo11go, Mal. 

gel-Oembang), baar, groote golf (rO'po, kleine 
golf) ; mobaloemba tasi, de zee golft eterk. 

baloembangke (vgl. wangke); ·tebal-Oembangke, 
met bet achterste naar boven, geheel ecbuin 
gehouden, ane bemo boeke woJo, ndabaloemba
ngke, ale de bamboe niet meer vol is, wordt 
hij (bij bet lcegscbenkcn) sch uin naar be
neden gehotlden. 

1. baloilo (Bee. bal-Oilo, Lind. balail<>, Koel. 
balel-0, Nap. balilo ,,man'·), titel van het 
boofd van Djaladja (N. kust der Bone-golf). 

2. baloilo; mabafoilo, verhinderd, tegengehou
den. 

bal6jani, droogrek voor rijst, tabak, enz. ; mo

bal<>Jani, een droogrek maken, bebben, op
richten ; mabalojmti pae, de rijet op een rek 
drogen, pae ndabaloJanik-a, voor de rijst wordt 
een droogrek gemaakt; pae sabalojani, een 
rek vol rijst. 

baloka, zie 2. lok<t. 
baloem bei, pr. t. = B. baloeng ke, v. e. berg dalen ; 

mobaloembei sangkio, een weinig bergaf gaan. 
baloempoe; mobaloempoe, zich bedckken, zich 

verbuJlen, bv. door de sarong over bet boofd 
te trekken. 

I balolaia, P. (L. bololaia, W. P. balulaio, vgl. 
2. loeJa [enz.]), Sesamum Indicum, Cl. 3108, 
zoowel de zwarte als de witte soort, w. t. v. 
longa. Zie Tijdscbr. B. G. 51, 367. 

, balolalo, W. P., zie balolaia. 
baloemponga (vgl. p<mga); tebaloemponga, 

a.chterover vallen, zwikken, tebaloemponga 
1co'o noe ananggodi, tedoengka ntalikoe, maka 
paoeba be samba, het boofd van bet kind ; 
zwikt acbterover, bet valt naar achteren, 
want de draagsarong sluit niet. 

baloengadje (vgl. adJe); tebaloengadje, met de 
1 

kin naar boven, bet boofd op zijde of naar 
acbteren hebbende laten vallen, tebaloengadje 
wo'o, ane manee gaga kinojo, het hoofd zwikt 
acbterover, als de draaglaet (op den rug ge-

, dragen, in een korf, met den draagband over 
bet hoofd) te zwaar is. 

baloeogk.e; 111obaloe11gke, van een berg afdalen, 
· mobal<>engke djaja, de weg gaat bergafwaarts , 

mobal-Oengkemo eo, de zon is reeds aan 't dalen. 
baloen;o, pr. t. v. baloengke (berg afdalen); 1110-

baloeno, bergafwaarts gaan. 
baloentete, w. t. v. lebora, zie aldr. ; oele baloe-

11te.te, ecn kleine slang (Oligodon Waandersi), 
die naar men beweert uit deze plant ontetaat. 

baloewo'o (vgl. wo'o); tebaloetro'o, met bet 
hoofd naar beneden, geheel '.yoorover ge
bogen, tebaloewo'o taoe mampomoeja. loka, de 
menschen die pisange planten staan geheel 
voorover gebogen ; tebal-Oe2wo'o, met gebogen 
hoofd, voorover gebukt; taoe ndabal-Oewo'o, 
iemand wien ' t hoofd gebogen is. 

baloga (vgl. Par: boga), Lal., aap, in bet B. 
w. t. v. boti (aap). 

bal6langi (eig. ,,bewaker", vgl. bolan_gi), bam-
boekoker waa.rdoor het tou w loopt van den 
etrik of strop waarmede men een bond 
vaetbindt, om te beletten dat hij bet door
bijt; de bamboe vervangt ook we! dat dee! 
van bet tou w dat de bond zou kunnen door
bijten; ook krankzinnigen of gevangenen 
bindt men aid us; ndabalolmigi asoe tiepa 
11daoli, maka bare'epa napodJo maloeloe poe
enja, een pas gekochte bond wordt voor
zien van cen etrik met bamboe, want hij 

wil zijn baas nog niet volgen. 
balombo (W. Tor. t. ,,scheede" , d. i. buie, 

huieje ), etookplaate voor suiker uit zoeten 
palmwijn, een loodsje met in den grond 
uitgegraven oven en met banken aan weers
zijden. Tor. II, 341. 

balombonga (met inf.-al· ), rondprater, ierod. 
die ulles oververtelt wat 'bij hoort, of altoos 
antwoordt op betgeen hij hoort zeggen, flap
uitJ kletser. 

balongk.a (Ponos. id., Mong. ba(ongka, Bent. 
1ralo1lgka, in andere IN. talen ook de naam 
van de komkommer), watermeloen, Citrullus 
vulgaris, Cl. 784; w. t. bali'e, in Todj. ook 
to mokajoli; [balongfo mbatoe, e. srt. b.] 

Amp. mobalongfo, bont. 
balongk.osoe, PmB., n . v. e. lie.an (MS.). 
balotoetoe, Amp. = B. u-alitoetoe. 
balowak.a, pr. t ., reet, spleet, Tor. III, 682, 112. 
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1. bamba (vgl. baba, baabaa, babal..<·, babangi, 
mbamha, /('obo, 2. trombo; Mak. bmc-a, Boeg. 
baba, Tontmb. 1ralf'a, J av. babah, enz.), bamba 
ata, de driehoekige zijatukken van een Tor. 
dak, due de N.lijke en Z.lijke zijvlakken, 
als het front naar het W. is gekeerd, me
hamba loho posiga ntoeama, de mannen dragen 
den hoofddoek met <•en driehoekige slip ; 
m-0mbebamba ala banoea setoe, die huizen 
raken met den rand hunner daken aan 
clkn.ar, mombebamba ri wilf'i ndjaja, djaja 
n11poojo, (de huizen) keeren elkaar de zij
vlakken toe aan de zijden van den weg, de 
weg loopt er tusschen in. 

ndabamba 1ndo, de bamboekoker is schuins 
doorgehakt, zoodat de opening ecn tuit ver
toont waaruit men schenken kan; tebamba 
kacUoe ndatmrn, de boom is schuin afgebakt, 
ll"Oek<iri, lioe~ tebamba2 nasajoe, flang, hakte ' 
hij bet in een slag schuins door. 

balamba, holte, opening, diepe gleuf in 
boomen, in den grond; een blok bout met 
een uitholling waarop geslagen wordt, om 
teekenen te geven aan afwezigen ; 1-i balamba 

1 

11gkadjoe kare'e 1~jaoea, in holten van boomen I 
is het verblijf van wespen; ook de aleuf 
(uitgeholde boomatam) waardoor bet sago
houdende water atroomt bij het sago-was
achen, heet balamba; mobalamba, hoi zijn, 
holten bebben, mobalamba tana, er zijn gaten 
in den grond 1 mobalamba 1relakoe, bare'epa 
boeta, mijne wond is nog diep, ze is nog 
niet genezen, mobalamba tangkoedenja, hij 
heeft een gat in den nek (de kuil onder 
het achterhoofd is diep); dit wordt voor een 
teeken van gier'ighcid gehouclen (vgl. Skeat, 
Mo.lay Magic, 326); mobalamba boere ri 
banga, bet zout in de maat beeft een kuil 
(de ma.at is niet v:ol), pobalambanja, diepe 
plaats in de ri vier, · ndabalambasi, uitgehold. 

balamMnga, vol gaten en bolten, moba
lambauga kadjoe ntoroeko~, de ruggegraat 
is vol holten. 

2. bamba, Str. B. (uit bet Par.), riviermond 
(B. baba), bamba oee, monding der rivier. 

bambara (Mak. barambang, Boeg. tradmpang, 
Bad. Nap. baramba 11longen"), borst, schou-

BANA 

dera en bovendeel va.n den rug, borstkas; 
taoe mebambara, iemand met breede achou
ders en borst; pebambara, welving der borat, 
breedte der schouders. 

bambaresf (vgl. bambai-i), kunstige redenee
ring, knap, apitavondig gepraat, waardoor 
men bet wint in een woordenatrijd; maba
mbaresi, redeneeren, handige, apitsvondige 
beweringen uiten en a.ldua een tegenstander 
omver praten; pabambares·i, dergelijke rede
neering. 

Mmbari (vgl. babari en Tontmb. tra'mbar), 
bericht, tijding, nieuwa, meeatal van ge
wicbtigen aard (sterfgeval, vijanden), koekmi 
bambari, ik breng gewichtig nieuws, bambari 
ngojoe noepolell!.kamo, ge bebt maar looze 
geruchten rondverteld, 1·e'e bambari, moba
mbari, er is nieuws, er is bericht, er is iets 
gebeurd; mebambm-i, op nieuws uitgaan; 
tebambari, bekend, befaamd, beroemd, be
rucht, tebamba·rimo kakodjenja, zijne dapper
heid is befaamd ; mabambari, iets berichten, 
i sema mabambarika komi ? wie heeft bet u 
bericht? napobambarikamo aoe nadonge, hij 
heeft bericbt gebracbt van wat hij beeft 
gehoord. 

taoe pada bambari, iemand die a Iles dadelijk 
oververtelt. 

bambaroe (Mak. baroe1192
, Boeg. 1caroempa-

1·oeng, Jav. tcaroeng, vgl. I. bo1·oe), Amp., hut, 
tijdelijk verblijf. 

bambe; mabambe djaja, den weg verbreeden, 
langa bet pad 't graa en de atruiken kappen, 
de ontgonnen strook langa de heining va.n 
den akker (soembi) verbreeden, toeama da 
mabambe djaja ·ri jopo, boi da nasaja mewa
lil-i, de mannen zullen bet pad in bet boach 
verbreeden, opdat ze bet berkennen ala ze 
terugkomen, djaja mpekojo da ndibambe, na
kamontje, niaakt bet pad waarlanga (de rijst 
naar bet dorp; gedragen wordt breeaer, opdat 
bet gebaand zij. 

bambi, PmB. = B. Zari (wortelblad v. e. boom). 
[bambokoedja, zie koedja.] 
bamore'e, zie 2. ba. 
bana (uit bet Mal. bhmng); oudfijds de bena~ 

ming voor alle gekleurd katoen, waardoor 
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nu alle ouderwetsche stoffen, die nog bij 
godsdienstige plecbtigheden gebruikt worden, 
bana heete~ (Tor. I, 293, 295, 368, 385, 
II, 281); bana ntoroesoe, garen op kluwens, 
bana kateteSina (katesina, tetesina), fijn naai
garen, b6na maliogoe, naaigaren in kluwens, 
bana padati, garen op klossen, ba11a edja, 
Parigisch bandweef~cl, rood en zwart geruit, 
door de Tor. vrouwen veel gebruikt ale boofd
doek, bana ndoea, keper. 

banaho, w. t. v. walesoe (rnuis). 
Moangi (omzett. v. ba11ga11i"), Amp.; momba

nangi, indoen, insteken, vullen,joeamo koera, 
bana11gimo, het water in den pot kookt al, 
doe er de rijst in. 

banda (= B. oli) en pobanda, pr. t., prijs, 
waa.rde, losprijs, geschenk waarvoor een 
gunst wordt verkregen, dat wat men geeft 
aan de priesteres van wie men 't mowoerake 
beeft geleerd; mo-, mebanda, in de leer zijn 
bij eene priesteres, bet voordragen van den 
priesterzang leeren, anoe da rajanja da tadue, 
tadoe napeba~ida, wie priesteres wil worden, 
gaat in de leer bij eene priesteres; tadou~ja 
mampapebanda, eeoe priesteres neemt haar 
in de leer; mekipebauda, vragen in de leer 
te gaan, zich als leerling lnten aannemen. 
Tor. I, 363. 

Bandajangi (vgl. bantaja.ngi), pr. t., n. v. e. dorp 
der lucntgeesten. 

bandala (uit bet Boeg.), pakkist. 
b&udangi, de onderste der beide horizontale 

stokken, om welke een lap geklopte boom
schors in sarongvorm wordt te drogen ge
hangen (Tor. 11, 318), irwdo "dabandmigi, 
de geklopte boomscbors wordt tusschen twee 
etokken te drogen gehangen: 

b&ndasi; mabaudasi, vleescb of viscb, in 
bladeren gepakt, rooken ; zulke spijs beet 
dan bandasi en wordt in boombast verp&kt; 
doe'o ndabandasi, aldus gerookte jonge 
vischjes. 

bande'e, pr. t. = B. bare'~ (ne~n); uit 2. ba en 
tide' e = 1. re' e. J 

bandera {uit het Boeg. of Mal.), vlag, wimpel, . 
tdko ban.dera, vlaggestok; mobandera, eene ; 
vlag voeren. 

bandi (Mak. banri), pr. t. = B. ajapa (lijnwaad, 
geweven stof). 

papontembe kaloe bandi ('or. III, 688, 287), 
neemt de draagmanden met goederen op. 

baodia, en i bandia (voor iba ndia), pr. t. = B. 
bare'e (nitit, neen); vgl. bande'e, 1. ria, f iba]. 

bandoele (vgl. 11doede, ndjoe/e, Ioele, [lwedi, 
enz.]); tebandoele, tebabamloele, been en weer 
gaand, wankelend, bengelend, tebandoele 1ro'o 
noe ananggodi, bet hoofd van ' t kind bengelt 
been en weer, tebabmidoele basonjo, somno, 
hare draagmand gaat been en weer (zoodat 
ze dwars of scbeef over den rug bangt), ze 
is leeg; mabandoele u-o'o joenoe, het boofd 
v. e. ander op zijde du wen. 

haudoesi (Nap. ba11doe, omringen); mabandoesi, 
een st11k bout aan bet eind aldus snijden, 
dat bet daar ronu wordt, bv. bet eind v. e. 
rijststamper, bet handvat v. e. wapen of 
gereedschap; tebanrloesi, rood afgesneden 
komen te worden, een rond beloop aan 't 

uiteinde krijgen. 
I. banga (vgl. 2. banga en Filip. t. ba119a, pot 

voor water), in de uitdr. bira bauga, gezegd 
v. e. kokosnoot die reeds half rijp is, zoodat 
de eene dop reeds donkerder is dan de aodere; 
banga2 tana se'i, dit terrein is komvormig, 
vormt een ondiep dal, met zacht glooiende 
randen. 

2. banga (id. met 1. banga, vgl. 2. 1rm1ga en 
tabango; uit bet Par.), kokosdop, als inhouds
maat, sabanga, een dop vol, ane rt'e banga 
anoe sakati banganinja, matlago rapobmigalm 
ll'ea, ala er een maat-dop is welks inboud 
(aan gepelde rijst) 1 kati weegt, dan is hij 
goed om er rijst mee te meten. 

mobanga, in Saloem. een spel, v. d. Boeg. 
overgenomen : men boudt een kokosdop 
tueschen de voeten en mikt daarmee op een 
anderen dop. . 

bangali (vgl. 1. bongo, wongo, bongola), Str. B. 
(uit bet Saoes.), stout, ondeugend. 

banga mbatoe, Todj., n. v. e. kruid. 
b&ngani (Tag. bangan, rijstschuur; (vgl. 2.1ca-

11ga en bcmga]), inhoud, laoe banganinja, er 
zit iets i~, ba11ga11i 11ta11a, bevolking, ba1iga11i 
11gkoera, wat er in den kookpot zit, noendjaa 
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banganinja? wat zit er in ? S()ndo paoen_ja 
1w·i bere'e bangani1!ja, hij heeft veel praats, 
maar 't is zonder inhoud; mabangani, vullea, 
mabangani rombe, den rijstzak vullen, schert
send : de maag vullen, mabangani ada, bet 
gewoonterecht houden, ne'emo noebobaki ro
ngomoe, se' i kalekeri roeogoe, koeloeka ri ta

mbalekoe, n~jP' e da noebangani ane noepa· 
roeangkani, sla je vrouw niet meer, bier zijn ' 
twee buffel-neusringen, die ik ophang op 
mijn voorgalerij, die moet ge vullen, als ge 
hct nog eens doet (clan moet ge dus 2 buffels 
boete betalen); kobangani, gevuld, van in
boud voorzien, be kobangani p alP.koe, mijne 
handen zijn niet gevuld (ik heb niets ge
kregen), pa·i koepagi1coe siko, da nakakoba
"!Jani ada, dat ik j e beboet is, opdat bet 
gewoonterecht worde gehandbaafd. 

hangga (Par. id., vgl. 3. bangka), Lal. = B. 
bangka (stroomdal), bangga fl Todjo, hct 
stroorndal der T.-rivier (vgl. plaatsnamen 
als : Bcmgga Iba, Bangga Koro, enz.). 

Baoggai, in Banggai Latito ,, Drijvend Eiland" , 
een eiland in de hemelzee, u:atoe Banggai, 
mica, die v. d. Banggai-eilanden komt. 

bangge hodo (door bet Par. uit bet Mak. 
bm1gkeng bodo ,,kortpoot" ), benaming voor 
de tamme duif (den Toradja's nagenoeg 
onbekend). 

baoggo, w. t. v. 1rn'o (hoofd), banggo ntaoe 
mate, doodshoofd, bang'gonja, v. e. doerian
vrucht, eene niet volgroeide vrucht, die ge
dceltelijk voos is, klein blijft en geen ecbt 
vleesch vormt; bm1ggoi ll'o'onja, be marempe, 

zijn hoofd is bolrond, niet geplet; mobanggo2 

kajoekoe, be madago ndapotabo, de kokosnoot 
is kogelrond, niet goed om (de binnenscbaal) 
ale nap te gebruiken. " 

banggoe, syn. met dangga, laf, zwak, slap. 
banggoele'o (vgl. banggoe en le'o), niet Bink, 

slaphilrtig, zwak. 
banggoelepe (vgl. banggoe en lepe), ftauw

hartig, laf, bevreesd. 
banggoelowo, eyn. met bangkoelowo; taoe 

nddbanggoel<>toosi, iemand wiens haar is kort 
geeneden. 

('°fSOW dWa, zie doe' IS.) 

baogi (Nap. Bes. Bad. Kod. Saoes. Bo,-en
Mand. en Balanipa-sch Baria Pipik. Tawael. 
id., Par. ba'i , Gant. Lol. bai, Leb. bani, 
Boengk. Mamoedj. wang1), w. t. v. mangaoe 
(droog), totonga mabangi, droog bout, ma
bangi 1calontjangki, mado'oe (PmB.), onze 
kelen zijn droog, we bebben dorst. 

I. hangka (vgl. b01iggo, bongko, boengkoe, [wa
nggo,] wongga, tcongko en Mal., b'tngkak), 
uitgezet, opgezwollen, bangka manoe, de rug, 
het ruggestuk eener kip, bangka ngkolopoea, 
het schild der landschildpad; mobangka, 
uitzetten, opzwelleo, uitdijen, drijven aan 
de oppervlakte, mobangka ri wau.-o oel eua 

... garanggo mepapamara, bet drjjft op bet 
watervlak ale een krokodil die boveakomt; 
mebangkalaka(-naka), zich uitzetten, aan de 
oppervlakte dtjjven, mebangkanaka epo, de · 
in 't water gevallen bladeren drijveo boven, 
mebangkalaka tana doemando ane laoe oei, 
broekland zet zicb uit (en gaat min of meer 
drijven) ale er water op komt, mebangkanaka 
moeni garanggo, de krokodil komt weer 
boven water. 

mobangkati (intr.), in bet water laten 
zwellen, bv. rijst die men in de week zet, 
mabangkati (tr.), id., ogoe ndjole pai tamboei! 
udabangkati, nepa ndapomoeja, maiskorrels 
en erten worden in de week gezet en daama 
geplant. 

bangk<iri, gekookte (en daardoor uitge
zette) mais; mobangkari, zwellen, zich uit
zetten, zooals gekookte mais, mais in water 
koken; ndabangkari djole, de ma.is wordt in 
watE>r gekookt ; binangkari, bet bed eener 
rivier, waoneer ze gezwollen is door grooten 
toevoer van water, kodi oei ri koro nToewoe 
pai hangke bimmgkariflja, bet water in de 
Toewoe is een kleine stroom, maar hare 
bedding is groot. 

memangka, memangkari, zicb uitzetten, op
zwellen, memangkar.i wiwinja, de randen zijn 
gezwollen, pnilen uit, memangkt:n-i palo boe
tolo, naese oei pai napemangkari, de prop der 
flesch ie gezwollen, ze is in aanraking ge
komen met bet water, soodat ze gezwollen is; 
mampapemangkari, in bet water doen zweUen. 
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bangkaa, in 't water gekookte mais, die 
dan nog eens bij bet vuur geroosterd wordt ; 
ane rasore bongkaa, rija rapaliogoesi, rapa
parara H apoe, ale de gekookte mais uit het 
water wordt gehaald, wordt ze in haar geheel 
bij bet vuur geroost: 

bangka tn'i "gezwollen van buik'', n. v. e. 
zeevisch. 

Amp. mabangka, nat, mabanglca rrmto
n9koe, aginja motingaoe, mijn sarong is nat, 
laat ik ze due drogen ; kabangka3

, drgvend. 
2. bangla (Austron.), PmB., doodkist, gema.akt 

van een uitgebolden boom (due evenals een 
vaartuig); bangka mboerake "vaartuig der 
luchtgeesten", naam gegeven aan eenig water
insect, dat bg het f~t momparilangka door 
de priesteres uit bet water wordt opgeschept 
(Tor. I, 373). 

3. bangka (vgl. bangga), stroomdal eener rivier, 
terrein-depressie, bangl.:a 1Wapane, het stroom
dal der M., bangkanjamo se'i, banjarno J><>t·oe
moekoenja, bier is reeds bet stroomdal (waar 
de ri vier rustiger vloeit), niet meer bet sterk 
vervallende stuk (stroomversnelling). 

4. bangta, Lew.= B. kakoe.. (MS.) 
bangka&, zie 1. bangka. 
bangkala (Boeg. Mak. bangkala', Da'a-t. ba

ngkala, horizontale dakbalk), rak, schap, 
langs den huiswand aangebracbt, baoe ba.

ngkala, zie baoe. 
bangkara (Mak. Boeg. bangkara'), n. v. e. 

stempel-patroon (pantoela), waarmede de 
Saoesoesche vrouwen de geklopte boomschors 
versieren (Gk.J. B. 22, afb. pl. XI, 6a). 

bangkari, zie 1. bangka. 
ban~ke (Ygl. 1. b<U, Tontmb. wakar, ·icangker), 

groot, omvangrijk, bangke Poso, kodi Poena, 
de Poso is grooter dan. de Poena, bangke 
rajakoe, ik beb veel lust, bang/.se rujanja ri 
jalro6, hij is zeer op mij gesteld, bangke reme, 
des anderen daags, banglcemo reme, 't is al 1 

hoog dag, banglce poe'oe, groot of dik 1tan 
· 't eene eind, maar 1deeds dunner uitloopende, 
rilro mantila pantjoea, dja bangke p<n'oe, ge 
deelt de porties voonpijs uit, maar begint 
te nel te geven; [bangke lio, PmB., be
schaamd, verlegen (MS.)]; kabangke, groot-

heid, grootte, bare'e sangkoedja kabm1gkenja, 
'tis niet zoo heel groot, inoeka baroe, naka
bangke m]XJngkonimo~, drink er palmwijn bij, 
opdatje ffink zult eten, wali-ngkabangke moeni 
ioela, de wood is weer groot geworden, djamo 
da nakabangke ndeme rioenja, laat bet maar 
eerst helder dag worden; sabangke, veel, 
talrijk, re'e jaoe pai be sahangke, er is wel, 
maar oiet veel, sabangke paintjaninjn, hg 
heeft veel keniif~ (kent allerlei toovermid
delen); saloebangke, eenigszins groot, ann 
den grooten kant, ane. saloebangkemo manoe
moe, da koeoli, se'i da ndaroro, bepa gami, 
a.ls je kippen al wat groot zijn, dan koop ik 
ze, om ze zooals nu te slachten, daarvoor 
zijn ze nog niet (groot) genoeg. 

111ampobanglce, zeer op iets gesteld zijn, 
napooangke da marwporongo, hij was er zeer 
op gesteld haar te trouwen, ana majoenue 
anoe napobangke mpoeenja, een slaaf op wien 
zijn heer ·zeer gesteld is; mampebangke, boog 
stellen, hoogschatten, zeerom iets, iemd. geven. 

mobangke-bangke, hoogmoedig zijn, zicb 
groot of voornaam voordoen, aanmatigend 
optreden, poban9ke2nja pai na:pognjangi, om 
er voornaam uit te zien dra.agt hg een kris, 
i sema da mampobangke2ka kita? wie zal 
overmoedig tegen ons optreden? mamp<>ba
t1gke'l.ka ri joenoe kakore' e-nja, zich bij anderen 
op zijn rijkdom verheffen ; mampakabangke, 
groot maken, tot grootheid brengen, ver
grooteo, wachten totdat iets groot wordt, 
napakabangke rioenja manoenja, nepa napo
baloe, hij beeft zijne kippen eerst groot laten 
worden en ze toen verkocht; mabangkei, op
luiste~n, bet aanzien vergrooten, mabanglce-i 
joenoe, bet aanzien van anderen vergrooten 
(bv. door fraai gekleed bg hen te komen); 
m()mbebangke.i , elkander wederzijds eeren 
(door 'fraaie kleeding, hoofsche manieren, 
geschenken, enz.); talabangke, groot v. stuk, 
groot in zijn soort. 

bangkele (vgl. an9kele; Loin. kele, Lind. Koel. 
Baria bangkele, Saoee. banggele, Oem. bengkel, 
Kasimb. benggel, Mong. bangkele', Boeool 
lxmggel-e), vrouw, w. t. v. u-e'a; mampoba
ngkele, tot TI'OUW hebben. 

.. 
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[bangkioende, zie oende.] 
I. bangko (vgl. 2. balengko, banmgko); moba

ngkoi, motabangkoi, overhands gooien, waar· 
bij de werpende hand wordt opgeheven en 
achterover gebogen, n<ihangkoi, natabangkoi 
gantji Joenoe, hij gooit overhands op den tol 
van zijn makker; tawala napetaban,qkoika ri 
la.,gi1ra, met de Jans doet hij een gooi naar 
't hert. 

2. bangko (vgl. 2. hangkoe), Amp., ijzer, hakmes. 
;3_ bangko (lfak. id., Boeg. bako, Mal. ba.kaoe), 

Todj. Tog .. kadjoe bangko, Rhizophora con
jugata, Cl. 2968, de boom die de vloedbos
schen van sommige kuststreken vormt. 

4. bangko, uit bet Mo!. Ya!., bank. 
bangk6angi ( vgl. l. IHmg ko); mobangkoangi, 

een jongensspel, waarbij bamboe of stokken, 
bijeengebonden in den vorm van een kruis 
(als een wiel zonder band), een eind ver 
worden gegooid, om te zien hoever ze loopen. 

1. bangkoe, doosjesschelp waarmee men zich 
de baard- en okselharen uittrekt, nibangkoe 
woeJoe adj!', woejue ngoedjoe, icoejoe ngkai·iki, 
de baard-, knevel- en okselharen worden met 
een doosjesschelp uitgetrokken. 

2. bangkoe (uit bet Boeg. bangkoeng); bangkoe 
U"oli, hakmes met lange, eenigszins gebogen 
punt; bangkoe2 (uit het Boeg. bangkoeng2

), 

versiering aan de beide uiteinden van den 
nokbalk op bet dak van een Tor. buis, die 
den vorm van een zwaardgreep heeft en ala 

' wapen tegt>n booze machten is bedocld; Tor. 
II, 157. 

bangkoedola (vgl. 1'. bangkoe en dola), kaal
gesneden, van het haar, taoe ndabangkoedola, 
ndabangkoedola$i woejoeanja, iemand wiens 
haar geheel kortgesneden is. 

bangkoela (Bad. id. ,,maag v. d. kip"), koperen 
klokje, door sommige pronkers aan den 
zwaardband gedragen, klinkt vrij luid onder 
't loopen; ook priesteressen die in functie 
zijn dragen ze om bet middel. Ze worden in 
Mori gemaakt (Tor. II, 351), vooral door de 
To Popangko, en beeten in heel Midden
Selebes bnngkoela. 

bangk.oeleli (vgl. 1. bangkoe en leli), syn. met 
batoeroe, het haar in den nek, dat onder den 

boofddoek uitsteekt en naar beneden gekamd 
wordt; mobangkoeleli, zulk haar in den nek 
drageo, ndabangA·oeleli woejoeanja, zijn baar 
is in den nek naar beneden gekamd, ewa 
poenti sniti karampi mpobangkoelelinja, de 
krans zijner nekharen is recht afgesneden en 
lij kt op een kam pisangs. 

bangkoelooda, zie Londa, [en vgl. hangkoedola, 
bangkoelel-i, bangkoelori, enz.]. 

hangkoelori ( vgl. L bangkoe en lori, Bad. 
bangkoerori), kaal gesneden, van het haar, 
ndabangkoelori u·oty"oetmja, zijn ha.ar is geheel 
kort gesneden. 

bangkoelowo (vgl. 1. bangkoe en lou·o), syn. 
met bangkoelori. 

bangkoemale (vgl. male), langzaam in zijne 
bewegingen, langzaam loopend, moeilijk in 
beweging te brengen. (Missch. nr. analogie 
v. de vormen met bangkoe gemaakt van 
male; missch. met pref. ba- van een vorm 
koemale ,, wortelen", iemd. die op zijne plaats 
is vastgeworteld, vgl. de uitdr. mokale ta
nta'1:nja.) 

bangkoeri; mabangJ.:oeri, met een stuk hout 
of een anderen klopper· tegen een ijzeren 
werktuig slaan, bv. om het ergens in te 
drijven, ndabangkoeri doa, met een stuk 
hout wordt tegen den rug van een heikmes 
geklopt, om sneden te maken in de reeds 
geheel kortgesneden bloemkolf van den 
suikerpalm, opdat er nog sap uit vloeie. 

bangkoerori, hetz. als bangkoelori. 
bango (vgl. bangoe), pr. t. = B. u·angoe (op

staan) ; bangoriaka = B. ·1mngoenaka (op· 
richten, overeindzetten). 

bangoe (vgl. bango); pr. t. mobangoe = B. 
membangoe (opstaan), pobangoe, sta op; mo
bobangoe, opstaan, pobobangoe bide, popa
ngga, porambi baengka, poloe:Ja, sta etlns op, 
kind, trek je jakje aan, doe je hoofddoek 
om, neem een sirih-pruim ( oogsttaal in 
PmB.); da mabobangoe po_ndare, een huis 
gaan oprichten; Bangoe Boelau:a~ ·een dorp 
der geesten; taoe ·nabangoe mpatoeroe, iemd. 
die in den :sl¥p door vijanden is overvallen 
(koppensnellersterm). 

bangoeJe (vgl. oele); mobangoele, mobaba-
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ngoele, met bet hoofd schudden, bet hoofd 
la.ten bengelen, e.leof men zwak in den hale 

/ is ; teba.banr;oele u·o'onja, zijn hoofd komt 
been en weer te bengelen. 

bangoenote, Todj ., een kruid, gebruikt door 
de balia's der To Lalaeo. 

bani, Todj ., n. v. e. boom, met zeer he.rd 
bout, geechikt vour huisbou w. 

banibi (vgl. 1ribi en Bad. banibi', bliksem), 
w. t. v. lcila, blikeem, bliksemstraal; moba
nibi, het bliksemt; mebanibi djaJ·a , tnepadipi, 
bet pad gaat ateil naar beneden, a.ls een 
afgrond. 

baoja, zie 2. ba. 
bano, PmB., n. v. e. boom met bruikba.ar bout. 
baooea (Austron., vgl. u·anoea, wonoea, bonoeo), 

huie, woi:iing, we.aria men vast verblijf houdt 
(onderscheiden van saka, kandepe, koeani, 
bantaja, die a.Ile voorloopig bewoond worden), 
bcmoeanja, de plaats waarin iete wordt op
geborgen, vat, dooe, bewaarplaate, overtrek, 
enz., banoea bangke, w. t. v. lobo (dorpetem
pel), banoea lob(>, huit1 dat tevene tot tempel 
dient, banoea Haogoe1 een huie, sabanoeanja, 
een ·ander huie, sambambanoea, .~ababanoea, 

betzelfde huie. 
mobanoea, een huis me.ken; mampobanoe1t, 

ale huie gebruiken, bewonen, dja u:a'anja 
kandepe ri bonde koepobanoer;, elechte eene 
hut op den akker heh ik tot huis; kadjo~ 
madago ndapobanoeaka, hout goed om er 1 

huizen van te bou wen; kami banja sababa
noea, patesabanoeaka, wg wonen niet in 't 

zelfde IJUis, maar elk in een andtir buis. 
banoemboe, zie_ noemboe. 
1. banta (Mak. Boeg. bantang), of ook kajoro 

banta, le.nge lijn, zooals een e.ngelsnoer, banta 
mpebaoe, angelsnoer; mobanta, een lange lijn 
gebruiken, met een laugc lijn viaschen1 to 

pobanta, een visscher met de lange lijn. Zie 
ook 1. oela en 2. ba-rita. 

2. bantli, een booge boom, met bladeren als 
die van de kelo, waarvan de bast wordt fijn 
gestooten, om het sap er uit te ver-krijgen, 
dat met houtskool wordt zwart gemaakt en 
dient om er touw mee in te wrgven, oela 
banta, bet ~due verkregen sap, kajoro nda-

, __ 

oela banta, een daarmee ingewreven touw, 
ook kortweg kajoro banta genoemd (bier 
z!jn dus 1. en 2. banta onderling verward; 
zie ook 1. oela). 

3. baota; mabanta, overdekken, alleen gebruikt 
van het overdekken van hetgeen als toon
offer aan goden of geesten wordt a.angeboden; 
µolangari anoe ndawaika an-itoe ndabantaka 
ajapri, bet verzoeningsgeschenk dat aan de 
geesten wordt gegeven, wordt overdekt met 
ka.toen. 

toroe banta, benaming van een fraaien 
hoed, die alleen in verhalen en in poezie 
voorkomt, verklaard als: hoed die overdekt; 
vgl. ecbter toloe bantah, De Clercq, Bgdr. 
Tern. 262a, i. v. toloe, de Soela-sche hoed, 
vervaardigd van de dikke, gele uiteinden 
eener orcbidee, B. icintoe, Dendrobiurn. Vol
gene inlichtingen uit Ternate is banta = 
Bant~n (de res. Bantam op Java); dti spelling 
bantah is in dat geval willekeurig. 

Toroe banta, ponggaiboe, 
Kiln da me'ojo lipJe. 
Ponggaiboe, toroe banl<t, 
Kita da me'ojo nyapa. 

Tooverboed, vlieg op, 
Wij zullen van de eene pie.ate naar de 

andere gaan. 
Vlieg op, tooverhoed, 
We zullen ons tusschen de dorpen bewegen. 

bantaja(ngi) (Tag. Bis. Ilik. Ilk. T ir. Parnp. 
Mag. bantajan, at. bantaj; (for. bantajo, Boeg. 
bantiUng, Mak. bantilang, Sang. banala; vgl. 
Kawi Wdbk. III, 46la), feeethut, t!jdelijke 
verblijfplaats voor gasten op een feest. 

baotara [Mor. id.], etrik om boscbhanen te 
,·angen, ten getale van 10 of meer geptant 
in een niet gesloten kring; een vroeger ge
vangen boschhaan is in ' t midden vastge
bonden en lokt a.ndere be.nen, die met hem 
komen vechten en in een der strikken ver
ward ra.ken, manoe ndapapombetara, ndakelo 
napombetara, konomo bantara, banen la.at 
men met elk.aar vechten, ze worden gelokt 
opdat ze met elk.aar vechten en komen dan 
in den strik. 

Miaachien is bet grw. tara (veehte11:, van 

4 
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hanen), zoodat bantam eig. de naam van den 
lokhaan (,, vechterebaae") is. 

baoti (Nap. anti ,,meenemen", Bad. antia 
,, vasthouden "); moba nti, met een hef boom 
oplichten, pobanti, hefboom; ndabanti tcatol', 

de eteen wordt met een hefboom opgelicht, 
ri.jara ndabanti, bet (losloopend) paard wordt 
opgevangen, door twee menechen, die elk 
aan e€ll eind een touw vasthouden en het 
<lier aldus den weg afsnijden; mP-banti, een 
korteren weg nemen, een etuk v. d. weg 
afenijden; djaja mpebanti (vgl. 1. zranti), 
toepad, binnenpad. 

bantiangi; mobantiaugi, een last aan een 
stok over den schouder dragen, waarbij de 

last aan het eene uiteinde hangt (some ook 
gebruikt ale w. t. v. mulembam, dragen aao 
een etok met een last aan beide einden), 
pobantiangi, de stok waaraan men aldus 
draagt (syn. tingl.:oea.qi). Wdl. is bantiangi 
,, hetgeen met een hefboom wordt opgelichf', 
dus: de last aan het einde van den stok. 

bantiangi, zie banti. 
baotja, bloeiwijze van pinang-, kokos-, suiker

palmen en eoortgelijke boomen, bcmiJa ndo
mpoe, b. ngkabera, b. aroeroe, bloeiwijze van 
de rompoe, kabera,, aroeroe ; bcmtja rone, eene 
fijnkorrelige rijstsoort, die men gaarne op 
bev loeide ' velden plant; pebantja ndompoe 
,,naar bet model der bloeiwgze van de ro
mpoe", n. v. e. versiersel der priesteressen: 
een bundel lange, gekleurde linten van ge
klopte boomschors, in bet midden tot een 
etreng ineengedraaid en om bet boofd gelegd, 
aan de einden uiteenvallende in twee lange 
kwasten, die van achteren als losbangend 
baar neervallen; Tor. I, 371; II, 122, 133. 
. eebantja, alleen gezegd va.n een kind da.t 
geboren wordt, tebantjamo wo'vnja ri cljuiu., 
bet hoofd kwam neder op den vloer; toba
ntja, blijven eteken, blijven ha.ken, kajai I 
tobantjamo ri wawoe, bare' emo tejali, de jacht
epeer bleef' steken in bet varken en ging er .1 
niet meer uit, tobanlja paradjo ri kadjoe, 
de baak· blijf't zitten acbter een boomstain. 

bmitja, pr. t., meisje. 
bantjl·botjt (Mal. bangli, Mak. basing2, Boeg. 

, ___ .-

basim·pa.~ing), mondfiuit va.n bamboe, Tor. II, 
382 (overgenomen woord). 

baotjiloe, zie siloe. 
hantjoe (vgl. baso en Mal. basoetig), maod van 

sago-bladecheedc vervaardigd, met weinig 
zorg bewerkt; de etukken zijn slechts aan 
elkaar geregen, ook is er geen bovenrand 
aan gema.akt; ze dient voor bet vervoer \'an 
sago en zout en wordt in een kajoe gestoken, 
om te kunnen gedragen worden ; tabaro :m
ba.ntjoe, een draagmand vol sago. 

Amp. Lal. = B. baso, groote, goed be
werkte mand van sago-bladscheede, in den 
vorm van een afgeknotten kegel, bij de To 
Ampana en To Lalaeo daarenboven nog met 
een buitenwand van bamboelatten versterkt, 
katido bantjoe, de buitenwand van bamboe, 
simpi bantjoe, de bovenrand, sako bantjoe, 
de bodem, kojo bantjoe, de draagzeelen. 

bantjoe, zit! 1. soii. 
bantjoee, zie 1. soeil. 
bantjoeja, zie soeja. 
bantoe (vgl. ll'antoe [enz. en Mor. bangkoe]), 

P. w. t. v. domgka; mabantoe, w. t. v. ma
doengka (omvallt!n), mabantoe dongko, de 
rgststapel is omgevallen, bare'e mewali kami 
mesoeu:oe, mabantoe, we zijn er niet toe ge
komen om aan te vallen, ze zijn ontsnapt, 
11iabantoe lngiu:a, bet hert is ontsnapt, ont
komen, taoe nabantue n tiba1·0, nakoni mpa
koeli mpomota, natapara ntjiami, men wordt 
overvallen door tibaro (zie aldr.), aangetast 
door de oogstmedicijn, door de bitte uit de 
rijststoppele gedeerd. 

mebantoelaka, zich lat en. om vallen ; teba
ntoelaka, omgevallen; mabmitoela./ca, doen 
omvallen, laten omvallen. 

bantoett; mebantoeti,een plat woord •oorcoire, 
van menechen en dieren. 

bao, de kreet waa!mede men in den tempel, 
bij bet mesornba, de goden (ani!oe) aanriep j 
de laatete lettergreep werd daarby zoolang 
gerekt ale de adem maar strekte (Tor. I, 294); 
meboo, dezen kreet uiten, anoe majoei pebao
nja, ntje' e majoei inosa11ja, wie den kreet bao 
lang aatrlioudt, die beeft een lang leven. 

baoe (Tgl. booe en Da'a-t. booe, butl'el, Pipilc. 
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binooe, sago, Mal. baoeng), visch, voornl. zee
visch, ook wel eeos voor dierlijke toespijs in 

_ 't alg. (in Saloem. bet. booe ,, va.rken"), booe 

ndatapa, gerookte viscb, booe mangaoe, ge
droogde viseh, b<We bangkala ,, vleeschspijs 
van bet rak", eene nardigheid voor ,,ka.tten
vleesch" (~ kat zit graa.g op de bangkala), 
baoe bo~ja, ·een veel voorkomende vischsoort 
(geloof daaromtrent : Tor. I , 259) [zil' ook 
sidoengi], baoe lameangi, zie lam.eangi ; me
booe, op visch uitgaa.n, visschen, to pebcwe, 

visscher; mbobaoe ,,met een vleescb- of visch
lucht" , n. v. e. boom. 

1. ba'oe; teba'oe kadjoe, de boQm groeit uit zijne 
richting, groeit eerst recbt, daarna krom ; 
teba'oe-ba'oe djaja, de weg belt. 

2. ba'oe, PmB., eeo boom met eetbarti vruchten. 
· baoega (Minah. t. 0 .. Tav. u·aroega, Boeg. Mak. 

baroega, Biro. paroega, Lamp. haroega, Se.og. 
bahoegha ,, hut, grafhuisje"), scha.amgordel, 
va.n geklopte boomba.st of ka.toen (Gkl. B. 
bl. 13), ndasa'oe baoega, gezegd v. e. streng 
of lijn die dubbel gevouweo is en waarin een 
lus wordt gelegd; nwbaoega., een scbaa.m
gordel dragen, mampobooega, tot schaam
gordel gebruikeo. Tor. II, 221. 

baoela (Mar. baoela, ecbors, Tontmb. u·uloelang, 

dikke huid, Seko-sch baloelan,q, buffel, Loin. 
baloelang, gemsbuffel, vgl. bajoeja), buffel 
(Tor. II, 168- 177), w. t. bengga, tcwe ma
koemba, taoe molioe, [to me'ampoe, to edo, 

angga bose, angga eu·o,] angga ntomba, angga 
mpada, niboo; kebaoela, in 't bezit van buffets, 
meli·mba ngkebabaoela, verbuizen met buffels 
en al; mobabaoela, buft'eltje speleo, door bv. 
op handen en voeten te loopen, of door een 
grooten limoen, met een ring er door gesto
keo, aan een lijn voort te trekken, alsof bet , 
een buffel ware; mebaoela (Tor. I, 194), buf
fels weghalen, die toebehooren a.an bet dorp 
van een wanbetaler, om beta.ling, althans 
bespreking te verkrijgen ; mampebaoelai tcwe, 
iemand van zijne butfels berooven, kami na
pebooelai nTo Napoe, de Napoeers b'°ebben 
onze butfels van ons weggebaald. 

baoeloe (W. Tor. t. "sirih"), eoort sirih, die 
ook laoembe l.6ko en pau heet. Zie Dr. Lafeber, 

V ergel. Klan kl. v. h. Nias., bl. 144, 145. 
ba'o'o (verminkiog v. balro'o, zie ko'o); mo

ba'o'o, coire, van geiten. 
baora (Nap. balora), een rek op den akker, 

beetaande uit 2 hooge schragen met een juk 
er op, waarva.n rotanlijnen afbangen; de 
ma.is wordt z66 afgeka.pt, dat een stuk van 
den stam der plant er a.an blijft, zoodat het 
met den steel der vrucht een baa.k. vormt 
(ndatim:polci); van onder te beginnen baa.kt 
men nu langs de rotanlijnen na.ar boven om 
beurten rechts en links van de lijn een mals
kolf, zoodat de onderste kol ven de bovenste 
steunen; ane bare'e ndabaorani djole, da ke
posoe, a.ls de ma.is niet a.an een rak wordt 
gehaakt, dan komen er insecten in. 

(K. Wulff, Anthropos VI, baoran (8era
w.ai·sch), twee bamboe-staken aan bet vogel
net, Ngadj. baoe?·, de dwarslat a.an den 
vlieger.) 

bapare'e, zie 2. blt. 
ban (vgl. 3. ar11 en Boeg. bara, Mak. Mal. 

enz. bamng), partikel die onbepnaldbeid te 
kennen geeft, misscbien, soms, wellicht ; ook 
disjunctief: of, of wel; ontwijkend : wel mo
gelijk, ' t kan zijn; of enkel eene vraag in
leidend ; hara da oerlja ? - bara, zou bet gaan 
regenen? - m isschien, sang koedja k()lni da nde

ki Rano 'r' - aa, bara .~angkoedja, hara papitoe, 
bara be gana, met z' n boevelen gaat gijl. 
naar bet Meer? - ja, met z'n boevelen mis
scbien, een stuk of zeven, of niet zooveel ; 
bm·a djel0;mo kahosenja, ham ban/ epa, ba·»e' e 
manoto rajakoe, of bet hoofd a.l gekomen is 
of niet, dat weet ik niet, P olepa bara Po
ntimbari, Polepa of Pontimba.ri (twee namen 
voor dezelfde plaats), hara roo mangkoni siku? 

bebt ge al gegeten? i senui to'onja ? - bara, 
hoe beet hij ? - dat weet ik niet; bara. i 
sema, wie ook maar, alwie, bara inipia (impi
mija), wanneer ook ma.ar, bara noendjaa, 

wat ook maar, ba1·a imbe'i, waar ook maar, 
overal, bara ewmnbe'i, bara we?We, hoe ~k, 

op welke wyze ook, ba-ra te-pitoeogoe, een 
stu.k of zeven (worden de zes la.atste zinnen 
vragend uitgesproken, dan is bara vraag
woord : bara i sema? wie wel ? wie mag het 
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wel zijn ?) ; ham .... hara., hetzij .• .. hetzij, 
bara asoe, barn irawoe, 't zij een bond of 
een zwijn. 

mobara, met "misschien"antwoordeo,geen 
beslist antwoord geven, koepeoasi, dja nabara, 
ik vroeg er naar, maar hij Jiet het in 't 

midden, siko dja kabara2, ge gceft slechts 
onzekere antwoorden; mabara, in opschud
ding gera.akt, v. e. volksmenigte, maria taoe 
mampmnabara lindoegi, vele mensch.en ge
raken in onrust door aardbevi ng, noetidjaa 
nakabaraka ntaoe? om wat geraken de men
schen in opschuddiag? ri sambawo lipoe ka
baranja, door 't beele dorp is er opschudding 
over. 

baraba, zie 1. baba. 
haraja, Pm B., art. kleefrijst. 
harika (uit bet Boeg. bareka'), wonderkracbt, 

toovermacht, iets dat afkomstig is van een 
met tooverkracht begnafd iemnnd, vooral in 
bet Str. B. gebruikelijk, door Moh. invloed, 
baraka noe paea adji, tooverkrachtig iets, 
afkomstig van een Mekkaganger (bv. een 
restje van zijn eten of bet overschot ~ao 
spijzen waarover hij een zegen beeft uitge
sproken); naintjani mmnpare'e oedja, kaba
rakanja, hij kan regen veroorzaken, omdat 

1 
hij toovermacbt bezit ; mabaraka., in zich zelf I 

toovermacht hebbende; mobaraka, iets be-
, zitten dat tooverkracht beeft, bare'e koekoto 

da ndjo 'oe ri posoesa mpadang ka, pobarakaka 
jakoe, ik kan niet naar bet feest der (Moh.) 
handelaars gaan, breng er mij iets van mede 
( eene portie eten, waarover een zegen is 
gesproken); 1.."iria'a sampoedjoe se'i koekenika 
joenoe'lroe, da koebarakanika, dit pakje rijst 
breng ik aan mijn makker, om hem daarmee 
iets tooverkracbtigs te verschatfen ; koekeni, 
k-Oepampobaraka, ik neem bet mee, om bet 
ala toovermiddel te gebruiken. Tor. I. ·300, 
338, 355. 

barampanja (uit bara banja of uit bctra ra
panja)t een onzekerheidswoord: misschien, 
'i kan zijn dat, mi88chien wel, misschien niet, 
barampanja da napomeasi" ndja'inja, moge
lijk zal zijne familie medelijden met hem 
hebben, barmnpanja da p01·eme, misschien 
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komt het droge jaargetijde, a1·a a toewoe, ara 
a mate, djamo babarampanja [PmB.J, of hij 
in ' t leven zal blijven of 1.al sterven, dat is 
geheel onzeker, motoenda2 ri ba.mmpanja, of 
melindja2 ri barampanja., v. iemd. die tusschcn 
!even en dood zweeft, een zieke wiens berate! 
geheel onzeker is. 

lne, nd-iwai-sa soesoe, Moeder, geeft u me 
toeh de borst, 

barampanja ngkoekatoewoe,,misechien bl!jf 
ik dan in ' t leven. 

haraoga (vgl. mbaranga), in lemo baranga, 
Citrus acida, Cl. 786, een kleine, geurige 
citroensoort, waarvan het sap tot spijsberei
ding en haarwassching dient. 

harangko'i, zie ko'i. 
barantjono, zie sono. 
baraoele, zie oele. 
barapa [Mor. baraba] , m de benaming noenoe 

barapa, soort ficus. 
barasa; mebarasa, kwellen , plagen met ziekte 

of ongemak, ane lamoa 1-i. lobo m.ebarasa, da 
mapari, ala de goden in den tempel ziekte 
zeuden, dan is bet erg. 

barata (uit het Boeg.), Str. B., stok met een 
lapje katoen of geklo.pte boombast, dat 
tijdens den rouwtijd over voorname hoofden 
op twee plaateen aan bet strand wordt op
gericbt, tusschen welke men dan niet zeilen 
(wel roeien) of visechen mag. 

baratapa (door hetBoeg. uit 't Mal. bertapa); 
mobaratapa, ontmoeting zoeken met een 
geest, ~or alleen en ongewapend den nacht 
door te brengen aan den voet van een boom 
waarin geeeten buizen, of bij bet graf van een 
pas geetorvene, of bij een boom die bezocht 
wordt door vuurvliegen ; men boopt daar in 
den droom van de geestP.n mededeelingen te 
kr!jgen (Tor. I , 253). • 

bariti (Mal. barat, Tag • . Bis. habagat, Sang. 
bahe', Tontmb. awa'at), de droogte aanbren
gende Zuidenwind, die· in Juli begint te 
waaien. 

bare (vgl. 1. dare); mobare, een buft'elhuid tot 
een riem snijden, door ze langs bet scherp 

, van een mes te balen : in bet midden van 
eene plank wordt een rood gat gemaakt; in 
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den rand der huid wordt eerst eene insnijdiog 
gemaakt, zoodat een slip ontstaat, en deze 
wordt ver<li!r door het gat fangs het mes ge
trokken, w~rbff een ander de huid telkens 
ricbting geeft; pela baoela na-bm·e ntaoe, de 
buffelbuid snijdt men tot een riem. 

barea, pr. t., toevallen hebbend, aan epilepsie 
lijdend. 

bare'e (vgl. 2. ba e'n l. re'e, en bande'e, bandia, 
banja, 1. bee), neen, niet, niet zijn, ont
kenningswoord der grootste taal van Midden
l:;elebes, die daarom de Bare'e-ta.a.1 (basa 
bare'e) beet; het woord wordt vaak ver
kort tot be, due bere'e = bare'e re'e, er· is 
niet; maoro siko? - bare'e, heb je honger? -
neen '; i sema ndati banoea? - bare' e, wie is 
er thuis? - niemand; noend}aa ma'i noeti
ma? - bare'e, wat kom je halen? - niets; 
i sema mampokaoe siko ?- bm·e'e, wie heeft 
je gestnurd? - niemand ; ala een klein kind 
built, roept de moeder het toe: bare'e ! ,,er 
is niets te doen !"; be napoddo, bij wilde 
niet, be da re'e da ndekoe, niemand zal 
naar boven gaan ; noendjaa noeoeba? - ba·re' e, 
dja domz>ipi, wat draag je in de sarong? -
niets, alleen maar een sirib-taschje; i ine 
bare' e, moeder die geen moeder is (kinder
looze getrouwde vrouw), ipapa barP'e, kinder
looze getrouwde man, i ba'a bare'e, kinder
looze oom of tante; mampepali anoe bere'e, 
zoeken wat men niet heeft, er op uitgaan 
om bet noodige op te doen; vgl. Tor. I, 
396, II, 44; be taoe, eig. ,,niemand", uit
drukkiog voor: ik wil niet, be taoe dampo
pea aoe dja malengi pelindjanja, ik wil 
niet wacbten op iemand die zoo laogzaam 
loopt, be taoe da ri Mori, here'e dja'ikoe 
ndjairia, ik wil niet na.ar Mori, ik heh 
daar geen familie. 

1n-0bare'e, de Bare'e-taal spreken, e1ra To 
Pebato pobare'enja, hij spreekt bet ~e'e 

ala een To Pebato; kabare'enja, zoo is bet 
oiet, integendeel, heelemaal niet; koeto'o, 
d.felamo ri Lepati,jakoe, ntanoka kabare'enj<i, 
ik: dacht dat ik al te L. gekomen was, maar 
zoo was het intUBBChen niet; nato'o jakoe 
watoeanja, kabare'enja! hg zegt dat ik zijn 
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alaaf ben, maar daar is niets van aan ! kaba
re 'enja nakoto mesono, meokomo si'a, malai, 
daar bij niet kon antwoorden, stood bij op 
en ging weg; pesonomo, da koepaintjani ka
' ionja hara kabare'enja, geef antwoord, opdat 
ik wete of het ja of neen is; kabeenja (uit 
kahare'enja) dient in sommige dorpen tot 
ontkenningswoord, a.ls w. t. v. bare'e; mampo
bare'e.ka, in het Bare'e toespreken. 

bare'emo (Todj.: bartzo1·e'e), niet meer, bare
'epa (Todj.: bapare'e), nog niet, afgekort tot 
hemo, bepa. 

barengko (P. balengko, balengkori; [vgl. 1. 
bangko en Mor. barengko]) ; nzobarengko, met 
een stok of steen werpen naar vruchten of 
dieren; ndasao mpobarengko, de stok of steen 
wordt zoo geworpen oaar eenige dingen, dat 
bij bet eene na bet andere raakt; napebare
ngkoi asoe, hij tracbtte naar den hood te 
werpen; kadjoe nabarengkoka tontji, met een 
atok wierp hij naar de vogels; mbobarengko 
taripa se' i, van dezen mangga-boom worden 
telkens vrucbten afgegooid. 

Mresi (vgl. 2. dare [en Mor. baresi]); mob<u-e.~i, 

een stuk boscb voor den eersten keer open
kappen, om er een dorp of eene zoutkeet op 
te richten (Tor. II, 165), uwbaresi lipoe, een 
nieuw dorp stichten; ma(nga)baresi, id. tr., 
1Jiranw anoe mabaresi lipoe mami, ZEd. is 
het, die one dorp heeft gesticht, lipoe w aroe 
ndawali-haresi 11wen·i, mei:i richt bet dorp W. 
opnieuw op. 

bari ( vgl. 1. bae en Laj. id.), pr. t., groot, veel ; 
ook gebruikt (in tegenstelling tot nggudi, 
,,klein is, daarbij vergeleken, bet is erger 
dan .... ") in de bet.: bet zou al veel zijn 
als, bet zou te veel zijn gevraagd, bari ·mpo
lolontonimoe, ge moet er geen acht op slaan, 
't zou te veel zijn ala ge er acht op gaaft. 

bariri (uit het Nap., waar bet de naam der 
grassoort Eleusine indica, Cl. 1259, is), in 
pebariri, benaming eener sier-figuur, aange
bracht op kalkkokers, ook pesoentjoe ngka
magi (zie soentjoe) gend.; afb. Tor. II, 215. 

baro, pr. t. = B. waro (weggewaaid); mabaro
saka, wegwaa.ien, voortdrijven, io ngaloe, 
barosaka, komaan, wind, drijf ( ons) voort; 
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m-0binarosaka, mekabaro, menggabaro, zich 1 

door den wind laten medevoeren, zich laten 
wegwaaien, zooals de priesteres bet hare 
tanoana last doen, bij bet mmooerake, vdr. 
in de spreektaal wel overgenomen: lcita se'i 
da menggabaro, we zullen eens heengaan ; 
melcibaro, zich laten voortwaaien. 

mabaro, verspreid, zich verspreidend, go
ntoe mabaro ri rawa, eene stem die zich ver
spreidt in de lucht; to pombaroa lajagi, lieden 
die de zeilen uitspannen. 

baroe (Mar. id.= B. kamboeka, Leb. id. = B. 
konaoe; missch. dus id. m. Tob. bagot, Mandel. 
ba.rgot), palmwijn, bet vocht dat men tapt uit 
de mannelijke bloemkolf van den suikerpalm, 
[welke laatste wel eens kortweg baroe wordt 
genoemd); ook de ml. vruchten heeten baroe 
(de vrl. konta); baroe pae (of pongasi), sterke 
drank, dien men bereidt uit rijst, mais, gierst 
of djole kodjo, door er tape (zie aldr.) over te 
strooien (Tor. II, 210); w. t. sinari (zie sari); 
ba·roe mo-mi, zoete palmwijn, baroe mapa'i, 
bittere palmwijn, baroe lamoa of baroe angga 
,,palmwijn(boom) der geesten", w. t. v. arne
roe; baroe ndaloli, palmwijn dien men ver
krijgt uit bet palmiet van den suikerpalm. 
Tor. II, 206-210. 
, mobame, w. t. v. mantjari, palmwijn tappen, 
mampobaroeka, w. t. v. mampantjarika, palm
wijn tappen voor; to peribaroe, de man die 
belast is met bet dagelijks tappen van palm
wijn. 

t01npa menaa, sabaroeuw ! net is hij wakker 
of meteen (roept bij om) palmwijn. 

baroebi, P. Saloem., w. t. v. kajoekoe, kokos
palm, kokosnoot ; inmJe rabaroebisi, toespijs 
met kok:osmelk toebereid. 

baroeboe (uit 't Boeg.), w. t. v. ngojoe (wind) i 
in 't Amp. : landwind. 

[baroega (uit bet Boog.), logeergebouw voor 
doortrekkende reizigers.) 

[baroekoe, zie 2. roekoe.] 
bar0o, zi~ 1. roo. 
1.. bas& (Nap. baha, opbouden), bas_a raja, ge

noeg hebben van iets, beu, verveeld zijn 
van bet een of ander, basa rajakoe manglroni 
dai, ik heb genoeg van bet eten van gedroogd 

vleesch, basa 1·ajakoe mad-Onge, ik ben er beu 
van bet aan te hooren ; kabasa ndajanja 
maroo2

, ndjo'oemo si'a moweloea, daar hij bet 
moe was thuis te blijven, is hij op reis gegaao. 

2. basa (uit bet ~g. of 't Mal.), taal, basa 
Bare'e, de Bare'e-taal, basa Tara, bet Pari
gisch, basa Madi, bet Loinanscb {alle ge
noemd naar de in die talen gebruikel!jk:e ont
kenni ngswoorden ), nwbasa Led9, Paloesch 
spreken ; mampobasa, mampoba.saka, tot taal 
hebbcn, als taal gebruiken, to Golontalo basa 
dila napobasaka, de Gorontaleezen gebruiken 
de dila-taal, ba..<Ja Taa napobasa nTo Ampana, 
de taa-taal gebrniken de Ampanaers; To 
Mori pai To Boengkoe patesabasaka , de 
Boengkoeers en de Moriera bebben elk eene 
afzonderlijke taal. 

3. basa {uit bet Boeg. of 't Mal. batja); m-0basa, 
lezen, soera mpobasa, leesboek, soera ndapo
basa, een boek om gelezen te worden, soera 
ndabasa, een boek dat gelezen wordt; mebasa, 
tracbten te lezen, eens gaan lezen, soera mpe
basa, een boek om te trachten te lezen, om 
lezen uit te leeren; ma(nga)basa, iets lezen, 
belezen, oee ndabasa, water dat (met een 
tooverspreuk) belezen is; ndapebasa soPra, 
men tracht den brief te lezen,· pampebasa 
rioenja, da koepaintjani banganinja, tracht 
hem eerst eens te lezen, opdat ik wete wat 
er in staat ; mampapobasa, bevelen te lezen, 
laten lezen ; melcibasa ri labe, door den des
kundige eene belezing laten doen. 

basado'a, tooverspreuk, van Mob. afkomst, 
mobasado'a, een Moh. tooverformulier uit
spreken ; soma kortweg basa en mobasa. 

b&sagi; Tog. ·m-0basagi, lang van baar en baard. 
basali (Oem. basag, Baogg. babasal, Badj. basar, 

Mal. b~m"), ti tel van bet hoofd der To W ana. 
basa'oe, zie sa'oe. 
basembe, in de uitdr. tali basemhe, hoofddoek 

die niet van een recbtboekig atuk goed is, 
maar met geteeJtende randen en in den vorm 
van een parallelogram, zoodat de uiteinden 
(pale) smal zijn, tali pebasembe, tali ndape
biasembe, id. V roeger droegen de vrouwen 
zulk een hoofddoek op tempelfeesten, de punt 
bing dan op den rug. 
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basl (vgl. 1. tdbasi), A.mp., slaan, koebasi siko, 
ik zal je ale.an, taoe rabasi biangi, iemand die 
zonder reden wordt geslagen. 

baslka, zwelling der klieren achter 't oor, door 
gevatte koude; mataroekoe le'ekoe, kebasika, 
mijn hale is bobbelig, ik heb een stijven nek; 
als middel daartegen wordt aangeraden om 
tegen een hakmes te tikken, totdat iemand 
het verbiedt, en dan den nek tegen een d<'r 
h uispalen tc wrij ven en te zeggen: verplaats 
je, stijve nek ; de ziekte zal dan op den ver
bieder overgaan. 

buimboeroe, n. v. e. boom, die ii! de Meer
streek groeit [ook simboerne]. 

baslmpa [Mor. id., vgl. Mor. momposimpa, 
,, kruiselings plaatsen", due v. e. stam simpa] ; 
mobasimpa, zitten met gevouwen beenen, 
waarbij de voet onder de dij van het andere 
been komt; deze houding wordt alleen voor 
hoofden gepast geacht; ane moba.itimpa taoe 
woengka eo ane ndja-0e 1ca'a ngkabosenja, 
da soeboe ri pobasimpanja mie tidap&pokaoe, 
ala een gewoon mensch met gevou wen been en 
zit fo tegenwoordigheid der boofde11, dan 
wordt hij belemmerd (om vlug op te staan) 
door zijne houding, ale hem iets wordt gelast. 

baso (vgl. bantjoe en bansoeng, Tijdschr. B. G. 
50, 4581 zie ook Tor. II, 188; afb. Kaud. 
Cel. Ob. I, 200, II, 180), de gewone draag
mand der Torndjasche vrou w, een lange, 
afgeknotte kegel, met wijde opening en klei
nen bodem, van sago-bladscbeeden gemaakt 
en met gespleten rotan ineengenaaid ; baso 
mpeala, de baso waarmee men geregeld de rijst 
uit de schuur haalt (wordt voor niets anders 
gebruikt), baso mpesale'oe, eene groote baso, 
door mannen gebruikt om de rijst v. d. akker 
naar bet dorp te dragen; in-i•i sabaso, een 
draagmand vol zaairijst; tanta'i baso, de 
bodem der draagmand (een los rond plankje), 
talinga baso, de ring waaraan de draagbanden 
zijn vastgemaakt, wobo baso, de opening der 
man<}; madoee dja nnb~o'!. ntaoe, de menscben 
verzamelen de doerians maar bij. manden 
vol; po-pahasq'l..ino, of baso mpopab1iso1, bij 
manden vol. 

basoela, zie 1. soela. 

' '-----""' 

1. bata (vgl. limbata, [ l. towata}, Jav. Mal. betah 
,,bestand zij n", Mak. Boeg. bata2 ,, twijfelen"), 
magische kracht, die van een tooverkrachtig 
We'ten of ding nitgaat, besmetting of kwaad 
gevolg van ontbonden magische kracht; taoe 
sondo bata:nja, iemand die krachtig getrotfen 
is door booze tooverkracht; 1nantadji bata, 
door een toovermiddel de kwade werking 
van iets onbeilspellends wegdoen (lleasa 7 4, 
237); ·mo'oera bata (vgl. moarosi, op aro), bet 
verwijderen van in het lichaam van een zieke 
aanwezige voorwerpen, de gematerialiseerde 
booze krachten die op hem hebben ingewerkt 
(Measa, 75, 133 en 76, 90), bet uittrekken 
der magische besmetting, van de toover
kracht of van den kwaden invloed die van 
een tooverkrachtig iets uitgaat. 

ba(a rajakoe, ik hen niet gerust, bata raja
koe da m.a-0li boere ritaoe se' e, bara nagaloka 
au:oe pai bone, ik hen bet niet met mczelf 
eens of ik bet zout van die lieden wel koopen 
zal, misscbien hebben ze er ascb en zand 
onder gemcngd, batanw rajanja, joenoenj1i 
pajamo, hij was ongerust, zijn makker was 
verdwenen ; bata ndaja, inwendige twijfel, 
ongerustbeid, wantrouwen, bata ndaja da 
ndajali ane re'e ndapangipika, de oogerust· 
heid moet worden weggenomen, a.ls men ids 
heeft gedroomd; kabata ndajakoe mangkita 
oele ri djaja, mewalili moeni jakoe, in mijn 
argwaan bij het zien van een slang op den 
weg, ben ik weder teruggekeerd; bata ?&tmw, 
eene bedreiging (besmettirg met magische 
kracht) van het land, ane baoela moana 
morapi ndapepate samba'ci, mak<i batti ntana 
setoe, ala een buff el een tweeting joogt, wordt 
er een gedood, want dat is eene bedreiging 
voor bet land; ntje'e koe-pobata, daar twijfel 
ik aan, d11.arop ben ik niet gerust, nUe'e kue

pobata ndaja, daaraan twijfelt mijn hart. 
mebata, twijfel, argwaan bebbeo, mebata2 

tcioe setoe pa-i napampeoasi : noendjaa anoe 
ndatonge setoe? die man was niet gerust en 
daarom vroeg .bij : wat is · bet dat Jaar 
ingepakt is ? 

ma(11ga)bata, iets of iemd. treffen met 
' magischen invloed, tooverkracht op iets of 
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iemd. uitoefenen, nabata noe angga, nabata 
mbalilajo, beinvloed door tooverkracht v. e. 
geest, nabata manara, nabata pande ,, be
invloed ten voordeele", gezegd van een jacht
bund die altoos voorspoed beeft, nabata rna
nongo ,,beinvloed ten nadeele", v. e. bond die 
altoos tegenspoed heeft (Tor. II, 357; Messa, 
76, 67); mabatai, mabatasi, mampobata, ver
denkiog bebben op, beschouwen ale te eta.an 
onder boozen invloed,jakoe nabatai mompaoe, 
ze verdenken mij van gesproken te hebben, 
jakoe ne'e 11oebata-batai, ge moet mij niet 
verdenken, ne' e da tabatai, laa.t one er niet 
aan twijfelen; nabatasi rongorija wongo pai 
samba'anja, bij verdacbt zijne vrouw van het 
met cen andcr te houden; pai koepabatct2i 
si/.:o, podo siko anoe ma'i ire'i, dat ik ver
denking op u heh is omdat slechts g!j bier 
zijt geweest. 

pr. t. bataegi = B. bata, onbeil, onbeil
brengen<le 1.aak. 
a) da 111a'oera bataegi, om bet onheil te 

verwijderen, 
b) da ma'enggi tuerideola, om bet kwaad

stichtende weg te doen~ 
c) rljamo toendeola batoe, al is dat kwaad

stichtendc ook steenea, 
d) njamo bataegi kajoe, al bestaat dat 

,onheilbrengende ook uit boomen. 
2. bat.a (Yal. betas, Nap. Bad. bata ,,klieven", 

vgJ. ook weta, enz.); mobata, a.fhakken, den 
grond, mobata djaja (Mor. id.), den weg 
uitbakken; tana ndabata, afgebakte grond, 
bare'e montjo pa,batanja djaja, hij beeft den 
weg niet goed afgebakt (langs de zijden af
gegraven). 

3. bat.a· [Mor. id.] , soort muizenva\. (Tor. II, 
369), walesoe, moepa ndabata 1·i doa ngko
naoe, muizen en vleermuizcn worden ge
vangen bij de bloemkolf van den suikerpa.lm. 

bata'a(nl), zie 3. ta'a. 
batangi, zie tangi. 
Lbate (Bad. Doer. id. ,,kenteeken, merk'', vgl. 

1. u>ate en Mak. Boeg. bate), etaak of lat, met 
een boomblad, eene offergave, of een lapje 
(dode) geklopte boomechors of ka.toen er aan, 
die in den grond wordt gestok:en, bv. naast 

' .... ___ _ 

een offertafeltje, om de aa.nwezigbeid van 
een offer a.an te duiden, om de grens van 
verboden terrein aan te wijzcn, enz. (Tor. 
I, 208, U, 339); bate manoeroe, de uit den 
hemel neergedaalde vlag, die de vorst van 
Loe woe plan tte bij een dorp dat bij met 
ziekte wilde straffen; volg. ·and. ie de bate 
manoeroe een staak met een lapje er a.an, 
door Ta Roemampoe, den voorvader der 
t 9 stammen die ann den Datoe van Loewoe 
onderworpen waren, uit Palopo medege
brach t, tezamen met een taripa djandJi 
en gele ba.mboe (zie ook boeadja); bate
batenja, in denzelfdea vorm, op dezelfde 
plaats, onveranderd (omdat men een bate niet 
verplaataen mag), dja bate2nja napetoembol', 
hij heeft het onveranderd oververteld, dja 
bate2 mpaoe nakeni, hij beeft slechta de 
eigen woorden overgebracbt; mobate, iulk 
een staa.k opricbten ; To Pakambia nabatei 
ngKoempmiia, de Pakambiaers worden door 
de Regeering met verscbooning behandeld 
(alsof de Reg. verbodsteekenen om hun land 
been zette ). 

bate ( ui t 't Boeg. bate'), gebatikte atof ( d. w .z. 
de Europeeecbe namaa.k); siga bate, een bont 
bedrukte boofddoek. 

bate'a, w. t. v. pakoe, eene eetbare varenaoort, 
bate' a malenggoeroe, e1ca longoeroe, varen is 
slijmerig als postelein; in PmB. onderscheidt 
men bate'a booe (visschen-varen) en bate'a 
11toda (kikkervaren); na'au;a nTo Kinadoe 
To Pebato, mepatoeoe: toetooemo toemba bate' a, 
nikama'i mampoepoesi jojonja, de Kina.doeers 
hebben cle Pebatoera uitgedaagd, de bood
scbap zendende: de spruiten der varens zijn 
uitgeloopen, komt de topp.en er van afbreken 
( uitdaging tot koppenenellen : zoolang de 
va.rens geen vrucbten dra.gen, zull~n die 2 

stammen over en weer koppensnellen); pa
' awa nTo Pada To Loewoe: moratoemo to
ndoe lagiwa, tetoe'oerimo bate'a, de uitdaging 
der Padaers a.an de Loewoeers was : de 
borens der herten zijn afgevallen, de varens 
z!jn reeds te zien. [Tor. I, 205 v.] 

bati, A.mp., e~n versterkingswoordje = B. ntoe
'oe, kodjo, waarlijk, echt, werkelijk, ta bati 

-=----=~-- - - --~ .. .-----...-..-------
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koeintj<Jt1i toilo, ik ken werkelijk geen raadsels. 
batfii (uit bet Boeg. batili'), koperen sirih-bak, 

in den vorm van eene kom met deksel. 
bato, lange, scherpc bamboc, van den vorm 

v. e. ampa, docb langer, wordt alleen ge
bruikt voor wilde buff els en herten [ vgl. 
lontjopa op lontjo]. Aan di t jachtgereedschap 
zouden de T9 P ebato bun naam ontleenen 
(Tor. I , 46). 

1. batoe (Mngkb. batoeh); mobatoe, in kleine 
stukken hakken, fijnhakken, voornl. vleesch 
dat toebereid wordt, wair.oe 11dabatoe, var
kensvleesch wordt in stukjes gehakt; pe
batoe baoela ,,als fijngehakt buffelvleeseh' ', 
eene sierfiguur op tabakskokers (tusschen 
twee evenwijdige lijnen, eene reeks gelijk
beenige liriE>hoeken naast elkaar, aan weers
zijden, die elkaar met de toppen re.ken; de 
drieboeken zijn zwart, de ruit door de op
staande zijden van 4 driehoeken gevormd, 
blijft wit); hatoe mbaoeloe ,,sirihpit", n. v. e. 

v·lecbtpatroon voor lijfbanden (ale), ·ndaba
toemba<H!loeni hara ndatoloe1roe11i ale, re'e 
ti ndjakinja, de lijfband is gevlochten naar 
het siribpit-patroon of naar bet Loewoescbe 
patroon, er zgn dwarsstokjes in. 

2. batoe, oudere vorm vnn u·atoe (steen), in 
enkele verbindingen: kern, vast punt, batoe 
eo, of batoenja, de zonneschijf, de kern van 
be t zonnelicbt, batoe 111boeja, de maanschijf, 
ewase'i gori batoenja, aldus was de stand 
der zon, ntongo ri tando anda batoe mhoeja, 
de maan stood juist boven bet uiteinde van 
't trapportaa.l; batoe ndjoe'a, dfl zetel der 
ziekte, de zieke plek; [van een proppen
scbieter (baladjoe) heet de prop bato1mjn]; 
verder in een aantal plaatsnamen: Batue 
.Apoe, B. Sinampe, B. N011tjoe. 

batoe ra11gka ,,getakte steen", bet schel
pensnoer dat bet attribuut vormde van den 
oorlogspriester (tadoelako), die bij krfigs· 
tochten de godsdienstige plechtigheden ver
richtte .(Koppensn. 152, T or. I, 233, 238). 

pr. t. batoe = B. watoe (steen) ; batoe daga 
,,zeesteen ", zout; batoe lolinggi ngkokowa = 

tcoekoe ngkomontji, pitten van den brood
boom (Artocarpus communis). 

' '---
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Tog. batoe ntojoe, de testikels. 
batoeangi (uit het Boeg. door 't Par.), Str. 

B., beteekenis, zin, oplossing v. e. raadsel. 
b1&toerangka, zie 2. batoe. 
batoeroe ([Mor. id.;] vgl. toeroe), kring van 

haarfranje in den nek, de onderste ba.ren, 
die buiten den boofddoek vallen en die men 
naar beneden kamt en gelijk afsnijdt; pe
batoeroe, een sierpatroon op kalkbussen (Tor. 
II, 215, afb.). 

' batoetoe, PmB. ; baoela mbatoetoe, een buff el 
die met een rotan aan een paal is gebonden 
(L. ndakolohi, ndaliko'a 1) 1 ndaparo'oe). 

batoewali (Nap. T odj. Par. towali; vgl. Mur. 
goeali, kamertje, Mak. 901rari, kamer; bet 
woord heeft wrsch. het pref. ba-), soort staat
siebed, vroeger gemaakt voor iederen vrije 
die stierf, en na be t po1roerake uiteengeno
men (Tor. II, 94). 

Mtoki (vgl. bato), dwarsstaafje in een kralen 
gordel, dat tusschen de kralen staat, om ze 
uit elkaar te houden, mlabatoki so'o-so'o e·n1Je, 
boi simpafoke'i poso'011ja, de k ralen gordel 
is voorzien van dwarsstaafjee, opdat de snoe
ren niet verward raken. 

' I. bawa [Mor. baicaa], syn. met 1. 1mka; saba1m, 
bijeen, tezamen, in een troep, kmni sabmrn, 
komi sahau;a, wij gaan in een troep en gijl. 
in een anderen troep; mampasa.ba1ra, ver
zamelen, vereenigen; tesasabmcn, elk in een 
anderen troep. 

2. ba wa, pr. t. = B. 1ca1ra (brengen, meenemen ). 
1. be, zie ban'e. 
2. be, in de Meerstr. nevens ha (zie 4. b<i) gt•

bruikt, om iemd. tot luisteren te roepen, 
be, Irie, ndipedongekn, zeg, Moeder, luister 
u eens; bet wordt steeds voorop gezet. 

1. bea (Nap. id.), PmB. w. t. v. ambo, een boom, 
welks bast tot kleedingatof wordt geklopt 
(Gkl. B., 20). 

2. bea, pr. t.; bango 1webea ntjinegi, kokosnoot 
geeft ge aan de varkens. 

3. bea, Amp., stom, dom. 
be'a (vgl. u·e'a), benaming voor kleine meisjes. 

tobe'a, benaming voor een klein meisje 

L') Oorspr. stond bier ndalikoa ; iie l iko.J 
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dat nog geen naam heeft, vrouwtje, kleine 
meid; ook wel eigennaam. (MS.} 

bea'oe (Nap. beaoe, Bant. hajaoe, Min. t. tl"ia'oe, 
Bag. biao, Bent. irajaoe, Sang. balaoe, vgl. 
wea'oc), w. t. v. lepati, Aleurites triloba, Cl. 
135, k~miri-boom en -vrucht. 

beba (vgl. ll'eba}; bebanja, de breedte van iets 
dat niet zeer breed is, bv. een plank, een 
hakmes, ale pepa'a be ban,Qke bebanja, de 
gevlochten band van bet model pepa'a heeft 
smalle reepen ; mobeba, eene armbeweging 
bij den reizang door de mannen gemaakt; 
ztj slaan da.arbij den renhterarm uit, om naar 
de meisjes te wijzen ; pale/roe da koetr-0joe 
mpobeba ndji ra mata mbe'a, ik ala mijo arm 
uit in de richting van de gezicbten der meisjes: 
ane moraego, pale ndabebaka ngang<} mbe'a, 
als men reizangen uitvoert, slaaf men den 
arm uit bij bet gezang der meisjes. 

bebe (Boeg. bebe' ,,dom"; vgl. pande [en 1ribil}, 
niet gezind tot geven, gierig, vasthoudeod, 
hebe apoe, zeer gierig, zoodat men zelfs vuur 
Weigert, bebe barapi, pande mpekanarasi, 
gierig en vragerig, mild met vleierijen; ma
'lllpobebe, iets weigeren, gierig zijn met iets, 
sako gom!ja napobebe da 111a1raila.1 joenoe, 
zelfs zijne mai"s weigert bij aan een antler te 
geven; ane ndapobebe taoe, da keso<We, als 
men iE!ts aan anderen weigert, krijgt men 
den bik. I 

bebeti, Todj., een boom , Maha gigantea (Cl. I 
2126~ I 

1. bee, de zelfstandige vorm v. b. proclitische 

be (zie 1. be); beenja, kabeenja, in sommige \ 
streken w. t. v. bare'e; beenjapa, kabeenjamo, 

t b • b · • I w. . v. are epa,, me etno. 

2. bee (vgl. bii [enz.], 2. bewe), scbeef, scbuin, 
bee-bee engonja, zijn neus is ecbeef; ndabeeka 
asoe, de bond wordt op zijde geduwd. 

1. be'e, in pl. v. bare'e, bier en daar in Palande. 
2. be'e, Amp.; mebe'e = B. melata, splijten. 
bega (vgl. ega [enz.)), echeef, ecbuin, van de ! 

rechte ricbting afwijkende, vdr. ook naa.m I 
v. den delta-arm der Poena, omdat deze scbuin 
afwijkt, bega2 pelindjanja, modadaengka, hij 

Ioopt waggelend, telkens echeef gaande, bega~ I 
witinja, zijne beenen etaan wijduit; noendjaa 

BEKO 

noekabega2 ka, waa.rom looptge zoo wudbeene? 
ane mobega2 taoe, na'oaka, banja tanoenja, 
ala iemand wijdbeene loopt,· dan doet bij bet 
opzettelijk, niet van nature ; kebisoe tabe
ngonja pai napobega2

1 hij heeft een eteenpuiet 
op de bil en daarom loopt hij wijdbeens. 

bege (vgl. baga) ; bege-bege, opgezet, gezwol
len, dik, bege2 koronja, dik van lijf. 

bego (Mngkb. bigaoe ,,kabouter"), bok, geit. 
bei (vgl. 1. dei), in de uitdruklcing to bei (ook 

pobei), een groot kuiken, maar nog geen kip, 
kuiken dat de moeder verloren heeft, in L . 
in ' t algem. kuiken ; montobei, kuikens v. 
d. kloek echeiden, door ze des avonde zonder 
de kloek op te bergen in cene mand, ndatobei, 
ndapontobei ana manoe, nakaronga moana 
roo'oe indonja, de kuikene worden v. d. kloek 
geecbeiden, opdat deze epoedig weder kui

kene krijge. 
beka (M~nt. id., Sang. bekase, Tag. bika.s ; [vgl. 

boka enz., djeka]), spleet, echeur, geepleten, 
afgei1cheurd etuk; sala ngkadoengkoe, da 
11i.1djilati beka, niet op tijd gekomen, elechte 
de geepleten bamboekokere (waario op een 
feest de rijet en bet vleesch worden gekookt 
en die gespleten wordeo ale de inhoud er 
uitgehaald wordt) affikken, m. a. w. den 
bond in den pot vinden; beka mbojo pa
siromoe, zamel de geepleten bamboekokcrs 

bijeen. 
111abeka, geepleten, geecheurd, v. bout, bam

boe enz.; mobeka, aan bet eplijten zijn, bam
boe of bout eplijten; ma(nga)beka (tr.), iets 

splijteo, laboe ndabekaka wojo, een mes om 
er bamboe mee te eplijten, ]>Qp<lbeka2 dopi 
setoe, ne' e ndapoai, die plankeo krijgen overal 
spleten, leg ze niet in de zoo. 

metimheka, zicb splijten, v. zelf ope~gaan, 
zooale doeriane. 

bekatl (vgL beka), een gelid van een grooten 
bamboe-staak, met de tuescbenscbotten er 
aan ; in den wand is . een rechtboekig gat 
gemaakt, waarin men water giet ; als men 
de bekati dan borizontaal houdt, kan men 
er leven(I. bengel-aae in bewaren. 

bekett, Tog., muie. 
beko (Mek. id. ,, water" , Par. biko), hutspot, 
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allee wat in een grooten pot wordt gekookt, 
ook al ie. het enkel vleeecbepije, alleen geen 
rijet; ma.nanamo beko, de hutepot ie gaar; 
mobeko, butapot koken; mebeko, memeko, id. ; 
koera mpebeko, koera mpobeko, of kortweg 
beko, de groote aarden kookpot, waarin bute
pot wordt gekookt, veelal bij gemeenechap
pelijk landbouwwerk, vdr. mobeko, mebeko, 
w. t. v. mesale; baoela, tiwo, oewoe pai ka
tedo kapobeko, buffelvleeech, pisangstam, 
palmiet en pompoen maken we tot hotspot; 
ma(n9a)beko, in den grooten pot tot hutspot 
koken ; twtmdjaa mlibeko? podo ti1r.o, pi
ndongo ! wat kookt ge tot butspot? enkel 
maar pieangstam, hela.as ! beko-bekomo oei, 
het water is erg troebel. 

bela (Todj. Tog. Balant. Mak. id. en Mong. bila 
,, vriend", Mar. be/a ,,zwager", Tor. t. Toh. 
Kar. ,,geest", IN.), geest die in grootc boomen 
of grotten huist, gevaarlijk van karakter, 
daar bij licht beleedigd wordt eu dan ziek 
maakt (Tor. I , 2i6, 381-383, II, 249; 352, 
357, 362). 

belala (vgl. 2. Lala, Nap. 1relala
1 

vogeltje met 
roode veeren), boom met roode vruchten, 
die ale kralen worden gebruikt. 

belante, n. v. e. boom. 
belasa (vgl. belete), PmB. w. t. v. uaicue (rijst

akker). 
bele (uit bet Mal. belek), blik, vooral blikken 

bus of doos, petroleumblik. 
bele-bele (Boeg. bele' ,, wegslingeren" ), lipo

tigi bezei, werpspies. 
beleke'i, zie ke' i. , 
belele (vgl. 1. Lele), ver dragend etemgeluid, 

luide . of zware stem; mobelele ugang~mja, 
eaca po1ootoe berese, zijne stem dreunt ale de 
donder; mobebelele, nakita a11a11ja 111a11mcoe, 
ze scbreeuwde bet uit, ze zng dat haar 
kind viel. 

belentje (vgl. bentje, wet1tje, bese, 1coele11tje); 
tebek-ntje, omgebogen, omgekruld, v. d. snede 
v. e. werktuig, die daardoor ongelijk wordt, 
tebeletitjemo ~ase, bet lemmet der bijl is 
op de snede omgebogen, tebelentje wiwi11ja 1 

kabangke tttabakonja, zijne lippen zijn om
gekruld, zoo groot is zijne tabakepruim. 

belesi, pronkerig, ijdel op iets dat men dra.agt, 
taoe belesi, bampebabe, een pronkerig iemand, 
die gaarne zich zelf bekgkt, belesiJija, iets 
waarmee hg pronkt, napobelesi kadoliditi.Ja, 
ze is ijdel op hare schoonheid ; rmgk<mja 
napobelesikci, hij pronkt met betgeen hij 
aan beeft. 

belete (vgl. belasa), PmB., mals-aanplant, op 
een afgeoog&t veld (B. kawo). 

bell (vgl. eli, geli, iceli, en Par. Sig. beli 
,,scheel"), man die als prieeteres optreedt, 
zich ale vrouw kleedt en voordoet, vrouwen
werk doet, niet trouwt, voornamelijk met 
vrouwen omgaat en zich met tete of ine ba'a 
(tante) laat aanepreken (Tor. I , 362, 363). 
Zie ook baja-Sa. 

belira, syn. m. balaki, soort zwaardgreep (Tor. 
II, 192). 

belo (Pal. Sig. Lind. ,,goed "); pobelo (poetisch ), 
versiering, Jakoe noepobelo 11tjoma111-0, da 
11oeporaegoka, notpokajorika, 11e'e 1weporongu, 
ge kunt me beschouwen ale vcrsiering van 
' t erf, om me bij den reizang of in liedjes 
te bezingen, maar ge moet me niet trouwen. 

beloeasa, fijne regen, bij zonnig weer, wordt 
beechouwd ale een tranenvloed, vergoten 
door de luchtgeesten, a.ls zg iemands dood 
voorzien; bij zulk weer ging men dan ook 
niet op reis. 

beloeasi, een booge boom, met hard bout, die 
zijne bladeren op eenmaal verwiseelt. 

bel6pa, tak v. palmboomen, die al verdord is, 
al zit hij nog aan den boom. 

bemba (Nap. id. ,, versleten, opgebruikt"), 
gescheiden man of vrouw, weduwnaar of 
weduwe die uit den rouw is en due her
trouwen mag, bemba ntomte, b. boe11to, 
weduwe,' weduwnaar, bemba 1110-ikue w weduwe 
met een etaart", d. w.z. bare'epa miatompu, 
nog niet (symbolisch) afgehakt (gescheiden), 
zie Tor. II, 35; bet doorhakken (tompo) van 
een stuk rotan, ale symbool, wordt vergeleken 
met bet afhakken van een staart; is bet echt
scheidingsproces nog niet geeindigd, dan is 
bet alsof de staart er nog aan zit; ma'i mampe
ole ana we' a pai bemba, oaar de jonge meisjes 
en de huwbare vrouwen komen kijken. 
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A.mp. bemba, oude vrijater. 
1. bembe, in de uitdr. bembe jangi, wdl. ,,ope

ning van den hemel", de roode lucht aan 
den morgen- of den avondhemel; be;,nberi 
n falinga, wat in de gaten der oorlellen wordt 
gedaan om ze open te houden ; mobe;,nberi, 
mobe;,nbengi, openbouden, openapalken, ma

bemberi talinga, de oorlelgaten openhouden, 
zorgen dat ze nict dichtgroeien; mobemberi 
wordt ook gebruikt in de bet.: iemd. laten 
vertellen, verhalen laten doen, hem ,,open· 
houden", zoodat de verhalen er uit komen ; 
111ri(nga)be;,nberi, wijd maken, openhouden, 
nga119m!fa nabe;,nberi ntabakonja, zijn mond 
wordt door zijne tabakapruim opengehouden. 
lmnde1!fa 1wbemberi tondo ri soembi, nakaba· 
ng~:e, hij verwijdt zijn akker in de richting 
van den buitenzoom der heining, opdat hij 
groot worde, mabe;,nberi nganganja, een 
grooten mond opzetten, owemo mangkoni, 
dja noebe;,nberi kompomoe, houd op met eten, 
je rnaakt je buik maar wijd; fra. ntole nda-
1mnberika bolo ntalinga, met pandan-blad 
worden de oorlelgaten wijd gehouden. 

P. inebembe, w. t. v. pal.enga, een bamboe
koker met gaten in bet bovendeel van den 
wand, dien men in kokende auikerstroop laat 
hangen, om tc zorgen dat ze niet overkookt; 
aldua genoemd. naar de gelijkenia met een 
opgerold pandanblad, waardoor waarachijn
lijk wordt, dat bet woord voor pinebe;,nbe 
ataat. 

2. bembe (Mak. Boeg. id., Tontmb. membe'), 
PmB. Lal. Amp., bok, geit. 

bembereke ([Mor. id.), vgl. 2. 1·eke, kerek(',$a11i), 
kort en gedrongen van geatalte, niet slank 
en met een dik middel. 

bembo (vgl. wembo, mbimbo, [enz.)); ma(nga)
bembo, ieta in bewegiog brengen, de rust 
storen waarin iete verkeert, 11abembomo joe
noenja rajanja, zijn hart is door een ander in 
beweging gebracht, i Tantji mekadoedoengi 
rigkabongo, bm·e'e koebembo, T. heeft zoo maar 
hulp verleend, ik heh hem niet opgewekt, 
11a' oa~·amo ntaoe da mabembo rajanja pai 
naka bare' e;,no napodjo rong<>ti.ja, met opzet 
hebben anderen zijn hart in beweging ge-

BENO A 

bracht, zoodat hij niet meer van zijne vrouw 
wilde weten ; mabe;,nbo raja1i.ja, zijn gemoed 
is in de war; tebe;,nbo, in beweging gebracht, 
niet meer vaststaande, veranderd, verachoven, 
niet doorgegaan, manotonw owi pai bare' e 
moe;,ii mewali, tebe;,nbomo, het stood eerat vast, 
maar het is weer niet doorgegaan, bet is afge
sprongen, bm·e' e tebembo paoe, bare' e koetmi 
ndabembo, de afspraak is niet on vast gewor· 
den, ik eta niet toe dat ze onvast gemaakt 
wordt; tebe;,nbosaka rajanja, zijne gezindbeid 
is anders geworden. 

bende, kort van geatalte, van menschen, kippen, 
tollen gezegd, ma11oe bende, een kip die 
laag op de pooten staat, koronja bende2, 

hij is wat kort van stuk. 
bene (vgl. bim); mabene, mabme.si, wijd ma

ken, openhalen ; ne' e noebenesi ngangakoe, 
da poelo,·oe siko, rek mijn mond niet uit, 
dat brengt je vloek; tebe;,1e mata, talinga, 
nganga, oogen, ooren en mond waren wijd 
opengemaakt. 

benga (vgl. U'enga, bonga., be.ngka, nganga 
en Jav. trmga); mabenga (tr.), mabenganaka 
(-raka) , met de handen openrukken, open· 
breken, ieta waarvan de aluiting klemt, 
vaneenhalen, 11abe11ga toga laboe, hij boog 
den ijzeren armband uiteen, benga 1rato'e
toekoe, houd mijn zak open ; benga 11gmiga, 
(voor kabenga nganga), geacbenk dat men 
iemd. geeft, om te verkrijgen dat hij weder 
apreekt na gezwegen te bebben, of iets 
vertelt dat hij nog niet wil zeggen, vgl. 
lede mbi1ri op lede ; nabenganaka pai naka
siamo, hij rukte bet open, zoodat het scheur
de, taoe madjoe' a ndabe;,igat1aka ngangat!ja, 
1tdasoejoeka bontje, bij den zieke wordt rle 
mond opengebroken en er -wordt rijetepap 
ingelepeld ; tebenga, opengebaald, va~een 

gehaald, nwkanda3 , tebenga pa'a, hij neemt 
groote stappen, zijne bovenbeenen gaan van
een.; motalambiadje taoe mate, boi tebenga
raka nganga1i.ja, de doode beeft een kin
doek om, opdat zijn mond niet openga ; 
mbobeuga, te zeer uiteengehaald, te wijd ge-

' epleten, ne'e mbobe;,1ga~ da mapoe'a toga, niet 
te zeer uiteenbalen, dan breekt de armband. 
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momf'Jnga (Lew. ,,lachen"), den bek open 
sperren, ma.ar niet bgten, vdr. stoeien, van 
hon den, bare' e tindja pemamanja, podo mo
meuga, ze bijten niet door, ze sperren alleen 
maar den bek open, asoe mampomengaka 
joeuoenja, de hood stoeit met cen anderen 
bond ; to mengci, naarn voor kleine meisjes 
(menga ,,spleet", vgl. be'a, [we'a], mbiri [op 
1riril) die nog geen naam hebben, of wier 
naam men niet wil noernen ; sommigen 
blijven haar geheele leven zoo hceten. 

henge, verbaasd, be11,qe rajakoe, ik verbaas 
me; 'se'i 11apobe11ge, baoela bangke kodjo, 
hierover. verbaasdc hij zich, dat die buff el i 

zoo groot was. 
bengga (Par. id.), w. t. v. baoela (buffel), vooral 

bij de To Lage in gebruik. 
Amp. bengga, buffel, ben,qga 1-ikoni u•o

mbanja, van den buffel wordt het vleesch 
gegeten, bengga lampoe, wilde buffel. 

beogka (vgl. benga en boelengka) i mabengkari, 
uit elkaar, van elkaar gehanlrJ , mabengkari 
u•'oekoe oesoekoe, mantodosaka gele, mijne 
ribben gaan van elkaar, zoo moet ik mijn 
lachen inbouden, maben9fo1·i nga·nganja 
toematigi, ewa kokabo ndato1Co, zijn mood 
is opengespleten van bet schreien, als een 
kokabo-stam die omgehakt is i 11dabe11gka2ri 
l.:amat(IO ndaja, dja ndapapou:oesoe, de ver
langens van bet hart- worden telkens uit
eengescheurd, ze worden maar opgekropt; 
mobeugkari manoe, motonaa, een kip van
eenscheuren, bij bet wichelen; mbobengkari 
kadjoe kokabo, k.-hout is splijterig; bengkari 
1igkadjoe, stukken van gespleten ·boomen; 
madoee 1ulabengkaraka, de doerian wordt 
vaneengescheurd. 

Amp. mobtmgkari, eene vrouw bekennen, 
mibtmgkari, nabengk<mgi rango ·ntaoe, hij 
heeft eens anders vrouw bekend, betigkangi 

. potigko, doe coitus met eene heks ! (ver
wenscl;iing) 

bengkeli, klein in zijn soort, dwergachtig, al
leen t . honden. 

bengkelongi, syn. m. bmtelangi, zie aldr. 
bengkera, te zien komen, zichtbaar zijn, be

ngkera C>eBoenja. mogele, katmee mpelatva, zijne 

I , _ ____ 

ribben komen te zien bij bet lacben, zoo 
spant zicb zijne huid. 

bengkeroe, zie keroe. 
bengkiri, zie 2. J...-iri. 
bengko, oogtnnd of hoektand, van een_ aap, 

zwijn of bertzwijn; mobengko, die tanden 
hebben, . ze gebruiken; mebmgl:o, met de 
hoektanden bijten; mabengko, iels met de 
hoektanden bijten, pakadago, da nabengko 
mbmroe, pas op, het zwijn znl je bijten, 
faoe 1tdabengkomo ri lmigkedanja, iemand 
die gebeten is in de kniekeel (zijn kind is 
gestorven toen bet nog klein wns), taoe nda
bengkomo 1·i oesoenja, iemnnd die gebeten 
is in zijne ribben (zijn kind is gestorven 
toen 't al groot was); bi11e11gko mja, wdl. 
,,inwendig gebeten", door ondervinding, door 
schade .en schande wijs geworden, taoe .~e

toe binengkomo melimba1, maria -ndjaja pe
limbanja, die man heeft ondervinding van 
verhuizen, hij is al vaak verhuisd, bare'epa 
bi1Umgko rajamoe, matemo 01ri amimoe pai 
noepodjangaimo anamoe samba' a setoe? heb 
je nu nog geen ondervinding opgedaan, er 
is al eens een kind van j e gestorven en 
nu maak je j e boos op bet eenige kind dat 
je nog hebtP 

bengkoe, pr. t., in bi11e119koe, bv. melengkoe 
roeabinengkoe, twee scbreden voortscbrijden. 

bengkoila ,, wilde slagtand ", n. v. e. klimplant 
met groote dorens v. d. vorm v. buffelhorens 
op de knoopen; de stengels worden gebruikt 
om palmwijn bitter te maken i de bladeren 
dienen tot geneesmiddelen; pebengkoila, sier
figuur op· zwaardscheedcn ( een butfelgewei 
in gewonen stand, daaronder tegeaaan een 
in omgekeerdeu stand). And. naam: tcmgke 
mpaloe, "zie tat1gke. 

bengko oero, eoort lang gras, gebruikt om er 
mee te binden, om er kralen aan te rijgen 
en als geUlfesmiddel. 

bengo, bil, de beide bilspieren, betigo uggoema, 
bet uiteinde der scheede v. e. zwaard of knp
mes, terraengg<>mo bengo ·11ggoema, bet uit
einde der scbeede is omgewend (bij is terug
gekcerd), taoe a·11oe mekekeni ri be11go 11ggoe-
111akoe, zij die zich vastbo'uden aan bet uiteinde 
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mijner zwaardscheede (mijne volgelingen). 
tabengo (P.), bil. 
Amp. bengo, rug (Bad. id.). 

heooe (Sang. hon1oe', Tag. Bis. Pamp. lbn. 
llag. boenot, Ilk. Bik. bo11ot, Fidj. benoe, Jav. 
u·oenoe, Mong. banoet, Tons. Tond. wanoet, 
'f ontm b. irono' ot), de bui tenste. vezel bast van 
kokos- en pinangnoten ; loka 11dabe11oe nda- • 
pobeko ri pesale, pisengs waarvan de boven
laag der sch ii is afgehaald, worden als hutspot 
gekookt bij gemeenschappelij k akkerwerk. 

benoekoe, n. v. e. boom, oon soort paese (zie 
ese), met nij kleine bladeren. 

henta, w. t. v. poera, op, gedaan, gereed, lie
ntamo baroe, de palmwijn is op, bentamo 
manoe ndaroro, de kippen zijn alle geslacht, 
bentamo taoe mompaho, men is gereed met 
rijstplanten ; benta2

, geheel op, a'lle, alien, 
a.lies, beuta2·mo nakowi, hij heeft alles op
gegeten. 

1. bente (Boeg. benteng; wrsch. overgenomen), 
omheining van bout en bamboe, ter verster
king v. e. dorp, benteuja maria ntayi, de om
walling loopt vele malen om bet dorp been, 
bente laki, cen vesting als een buffelstier, 
een sterke vesting; 111obe11te, eeoe om walling 
mnken, hebben; nabente nTo Jajaki lipoenja, 
die van J. hebben bun dorp omheind. 

2. bente (vgl. boelente en 2. boenta); mabentesi 
(intr.), opengaan, openbreken, mabentesi ko
mponja, zijn buik sprong open, 111abentesi bisoe, 
de steenpuist is opengebroken; ma(nga )bentesi, 
openmaken, openbreken (tr.), nabentesi atri 
da meole, hij maakte bet dak open om te 
kijken ; mebentesi bisoe, de puist opent zich, 
breekt open; doa ngkonaoe napebentesi, p<>
panja napesela, bij heeft de bloemkolf van 
den suikerpalm eenigsziM opengemaakt, de 
scbillen er eenigszine afgehaald; tobeute pae, 
mawoe.boe, bere' e ikoenja, de rijst is uit de 
aar gesprongen, ze valt uit, er zitten geen 
steeltjes aan; tebnite pae ra'ii, mamedoe, 
de (met de voeten) gedorschte rijetkorrels 
epringen nit de aar, ze vallen uit; sooea to
bente, eene eoort rust j simbente, gelukelijk, 
de een zoo goed als de ander. · 

bitientesi, binabente$i1 in ver8toordheid ge· 

-- - --· 

bruikt voor mangkoni (eten)en tota'i (poepen), 
wanneer men een ander toewenscbt dat een 
beks hem moge splgten ; mobinentesi, mobina
bentesi, eten, tobinentesi, tobinabentesi, poe
pen; binentesi is ook w. t. v. ta'i (drek), ke
binentesi, waar poep aan zit. 

bentelangi [vgl. be119kelo11gtl, zich ontblootend, 
gezegd v. e. vrouw die zich als man kleedt 
en gedraagt, zoodat bv. bare beenen en borsten 
te zien komen, manoe benteumgi, een haan 
met korteo staart, evenals een kip, die dus 
ook min of meer ontbloot is. 

bentero, een stopwoord, in rarmui-1iederen 
gebruikt. · 

bentjaloe [Mor. bensaloej, syn. m. lram01u1joe, 
numglroro-11da (tomi2-boom ). 

beotje (vgl. bese, weutje, belentje, woelenfje); 
bentje2 , mebentje1 , met een vertrokken ge
zich t, op 't punt van te gaan schreien, maar 
nog niet schreiend, mebentje2 rciuJinfa, bepa 
smm ta11gi11ja, hare lippen zgn vertrokken, 
de huilbui is nog niet losgekomen. 

bentjengere, zie kere. 
bentji (st. tjit; Mand. tjitji, Mal. ma11tjit, Toh. 

m.onsi, Kar. mentji, Loin. botisittg ,,muis", 
Tom. boensili ,,spookaap"; bentji is due jacht
taal), gemsbuffel, die in de dicbte bosscheu 
van M. Selebes leeft; w. t. to mantjoe'oe, 
mengko, mentjo, ntjebi ( dit laatste is de int. 
vorm v. sebi ,,stooten"). Afb. Kaud. Cel. 
Ob. I, 199, II, 334. De gemsbuffel komt in 
2 soorten voor : de lang bekende, grootere 
en meer donkere soort (Anoa depressicornis) 
heet bentji ndoka ,,steen-gemsbuft'el", omdat 
dit dier tusschen de rotsen huist (zie I. roka); 
de kleinere, lichter g.eideurde soort ( Anoa 
Quarlesi) beet bentji '-tlflkoesio (wnt men ver
taalt met: kleine gemsbllff:!"l ; intuskhen is 
ng koe.qf,o verder niet bcken~ '( vgl. koesi]). 

bentjoee [Mor. bensoee], n. v. ~boom, een 
niet groote ficus-soort; het bout wordt ge
bruikt voor hnisbouw. 

bentoe(gi) (vgl. b~toe, 1. beoe en Mal. Mntoe1-); 
mabentoegi, gebogen, van een ingetrokken 
rug, mabentoegi wojo, de bamboe-lat ie ge
bqgen, siko koel."ita dja be1itoe-blmtoegi, 1we-
1idjaa 1wekabe1itoe2gika ire'i? ik zie je daar 



BENTOE'A - BERA'A 63 

zoo staan met ingetrokken rug (en vooruit
gestok~n buik), waartoe neem je bier die 
houding aan P jalwe dja ma'i bentoe2gi, ma'i 
soe 2 p~le, ik kom bier maar met een in
getrokken (niet door een last gebogen) rug, 
ik kom met slingerende armen (zonder iets 
mee te brengen), mabe11toegi koera ri pontoe 
mpepern~ja ri joe11oe11ja, de pot is ingedrukt 
waar hij tegen een anderen pot is aange
komen; ma(nga)bentoegi 1rojo, bomba, den 1 

weeken binnenbast, bet binnengoed uit ge
spleten bamboe of bonrba verwijderen, om 
ze buigzaam te maken en bruikbnar tot 
vlechtmateriaal, 11dabe11toegi wojo, ndapo
kc,lenga, de bamboe wordt buigzaam gemaakt 
(dun geschild), handelbaar gemaakt, 1cojo 
lwdjo ndabentoegi pela mbatr&1tja, ntje' e aoe 
11daena, van de bamboe wordt de bovenhast 
afgeschild en die wordt gevlochten ; bet 
weeke binnengoed dat (met de nagels) wordt 
uitgescbrapt, beet dan bentoegi1tja; 111ebentoe, 
mebentoerak<1, zicb buigen, mebnitoe l.:adjoe, 
nwdoengka ri joenoenja, de boom krijgt een 
knak, door te vallen op een anderen, me
bentoe1raka, waindekoe komponja, benw toe- 1 

doe talikoenja ri ali, kadjoe'a ngk&1nporija, 
hij buigt aldoor zrrn rug in, zijn buik gaat 
omboog, zfin rug komt niet meer op de 
mat, zoo'n buikpijn heeft bij. 

bentoe'a~ Matoa btmtoe'a, titel van een (voor
maligen) w11.ardigheidsbekleeder te W otoe. 1 

bentonoe, zie w1mtmwe. 
1. beo (vgl. mbeo), bet geluid dat de spoken 

tegen de Toradja's maken ; cmgga mebeo, 
de spoken zeggen: hoe! 

2. beo (vgl. beko), goela beo, zeer troebel water. 
3. ~' Todj., n. v. e. boom ; bet bout wordt 

voor huispalen gebruikt. 
1. beoe (vgl. peoe [en bentoe, enz.J), vooruit

gestoken, v. buik, borst of lippen, beoe2 

pelitidjmtja, hg loopt met buik en borst voor
uit (in de fiere houding v. iemd. die niets 
te dragen heeft), dja beoe-broeri, mekaka
ngkor~, hij neemt een fiere hooding ean, 
staat er maar fier bij ; noendjaa noekabeoe
beoerika ire'iP waartoe kom je bier etaan 
met vooruitgestoken buik P ~beoe2tmka (of 

-raka), ewa pelindja ntaoe tiaua, met buik 
en borst vooruitgestoken, zooals eene zwan
gere vrou w loo pt. 

balambeoe, naakt, gedurig naakt loopend. 
metoebeoe, de lippen of aodere kleinere 

licbaamsdeelen vooruitsteken, vooral de on'. 
derlip, ten teeken van minachting of onwil ; 
dja 11apetoebeoeka irn'a mJJMekoe, op al mijne 
woorden stak hg slechts de onderlip vooruit. 

mentoembeoe, L. mentjoembeoe, gebogen, 
niet recht van beloop, bv. buffelhorens, de 
vlucht v. e. vogel, die in de lucbt duikt en 
weer opgaat, doeanga me11toembeoe, tewangoe 
1raindjo'oe wait1dekoe, een prauw beeft geen 
recbt beloop, ze loopt naar beide zijden in de 
hoogte, mentjoembeoe traindekoe mata titjopoe, 
11arocmpa ·11gojoe, de pijl van 't blaasroer 
vliegt niet recht naar boven, de wind komt 
er tegenaan, meng J.:ilobaka trnilo' oe, da we
nLJ"oembeoe roa.ittde/.•oe,bemo nakoto,santjoeoemo 
lai tmia, bemo tepentjoembeoe, hti dook na.ar 
beneden en zou schuin opwaarts weer boven
komen, maar hij kon niet meer, hij kwam 
ineens in den grond terecht en kon niet meer 
naar boven buigen. 

2. beoe; Amp. mabeoe, zwaar. 
be'oe [Mor. id.], een boom, die meens van 

bladeren verwisselt; van geen nut. 
beori (vgl. geori); mobeori, momheori, een gaatjc 

maken in de bloemkolf van den suikerpalm, 
ala ze reeds geheel is opgesneden, zoodat 
ze niet meer buiten den stam uitsteekt; 
udasoera doa 1-i adjeuja, ane ratamo ri _JJQko
doenja, ndabeori_, in de bloemkolf wordt een 
lip gesneden aan bet ondereind, als men ge
komen is waar de kolf zich (uit den stam) 
kromt, wordt er een gaatje in geboord. 

bera'a, een boom waarin lgmstokken zijn ge
etoken, om vogele te vangen, kadjoe bera'a 

pantjaun1 11tontji ndapoejoe, een boom met 
lijmstokken wordt geregeld hezocbt door 
vogels die gelijmd worden; mobera'a, lijm
stokken steken in een boom, kadjoe ndabera' a, 
een boom waarin lijmstokken zijn gestoken, 
kadjoe udabera' a ndadikaka poejoe panawoe, 
op een boom dien men van lijmstokken voor
ziet, plaatst men losse lijmstokken. 
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(Mieschien v. be en nz'a "zonder takken'', 
omdat er wel cene takken gekapt worden om 
plaate te maken voor lijmetokken.) 

[beralima, pr. t., zie lima.] 
here (vgl. bere.s-i, [be1l'e], Da'a-t. 91we), echor, 
. heeech; bere mbira, met een stem die ineens 

overelaat, bv. plotseling hoog uitechiet, bere 
nggaa, met een faueeet-etem, met een over- ' 
schreeuwde stem (zie l. gaa); pou'Oerake pai 
poboli11g<mi mampakabere ta-0e, bet zingen van 
prieeterzangen en oogetliederen maakt de 
menechen echor. 

berese (Loin. behese', dondersteen), uitslaande 
blikeem~ die volgene de 1'oradja'e uit den 
grond, uit boomen, eteenen of huizen tevoor· 
echijn komt, in ieder geval van onder naar 
boven gaat en gepaard ie met een zwaren 
donderknal ; ne' e n-0edja111a watoe setoe, da 
herese, raak dien eteen niet a.an, dan komt 
er blikaem (uit); kila dja mareka, berese 
merintji, blikeem in de lucht ftikkert alleen, 
uitelaande bliksem treft; ndjera 1·ioe11ja kila, 1 

11epa kere be.rese, eeret komt rits ! de bliksem, 
daarna pang! bet weerlicht; da naparintji 
berese taor. madja'a setoe, moge die slechtaard 
door den bliksem getrofFcn worden; boo berese, 
o bliksem ! aanroeping van den bliksem, om 
iets waar te maken, gewl. kortweg boberese; 
pere berese, ela me de bliksem (verwensching); 
ngis( berese, belemniet (bescbouwd ale een 
versteende bliksemetraal); berese mata, don
der en bliksem zonder regen ; moberese, 
bliksem~n; ook: veel lawaai me.ken, luid 
schreeuwen bij bet spelen. Een naam die wel 
aan den bllkeem wordt gegeven is i Mongka
lo' ati [ zie lo' a,]. 

Mresi o.f bereti (vgl. bere [en Mor. beril); ma
beresi, -ti, gescheurd, ·maar niet geheel in 
flarden, van etof waarin hier en daar echeuren 
ontstaan. 

beri-beri [Mor. id.], eoort gras, dat klein blijft; 
groeit alleen in de Meerstrcek. 

ben"2 mbojo, PmB., een moeraskruid. 
berlmba, zie rimba. 
hero, !n de uitdr. salana bero, korte J?roek, 

die niet om de dijen eluit, maar los er omheen 
floddert. 

beroa, Sh'. B. (uit 't Boeg. beroang), groote 
eenmaet-vlerkpraUW VOOI' de kustvaart j mo
beroa, zulk een vaartuig gebruiken. 

heroe (vgl. 1. bfroe), streep of l!jn, getrokken 
op een voorwerp dat men naar een geteekend 
patroon wil vereieren ; moberoe, zulk een ge
teekcnd patroon gebruiken, mberoe, met 
lijnen beteekend, sadaa rapoberoekika kanta, 
een priem om e1· een patroon mee te teekenen 
op een schild. 

heroe· beroe, de k~mbodja-heeeter (Plumeria 
acutifolia, Cl. 2787), door de strand-Moham
medaneo op hunne graven geplant, groeit 
gem11.kkelijk en is zeer taai van leven. In 
Todjo wordt bet sap in zieke oogen ge
drnppeld. 

beroenga, PmB., een boom waarvan de bla
deren worden gebruikt. 

bese (vgl. wese, bentje, (cnz.]) ; tekalabese, af
gezakt, uit de goede ricbting, uit den goeden 
stand geraakt, tekalabesemo baoeganja, bare' e 
nategobaka, zijn echaamgordel is afgezakt, 
hij beeft hem niet aangehaald. 

besi (vgl. tre...~i , Boeg. besi' ), iets dat veerkracbtig 
opepringt, een lat of tak, die veerkrachtig 
terugspri ngt, besinja, de veer er van ; ka
besi-besi, aldoor veerkrachtig terugspringen
de ; mebf%ilaka, veerkrachtig terugspringen, 
uit zich zelf opspringen, terugveeren, me
besilaka gorosi, de veerlat springt terug; 
[JO'mesi, bet veerkrachtige onderdeel v. e. 
werktuig, gorosi pomesi, maka 1itje'e 1110-

mpakateiresi, de veerlat is bet veerkracbtige 
onderdeel, want die doet (den strik) terug
springen; pa11abesi, zie pana. 

tibesi, tebesi, ert (omdat ze uit de peul 
springt), Phaseolus radiatus, Cl: 2663, de 
bladeren worden ook gegeten, de erten zijn 
grooter dan die van tamboee; de tibesi klimt 
op tegen boom en of staken, de .ta111boeii kruipt 
over den grond ; tamboee saloeede goema11.ja, 
an-0e ntebesi saloebangke, de peulen v. tamb. 
zijn min of meer kort, die van teb. zgn 
aan den langen kant; tnetibesi, erten pluk
ken, ook gebruikt ala w. t. voor bet oog- . 
sten v 1 d. leidster met eenige helpeters, om
dat er haast bij 't werk ie, terwijl eig. de • • 
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leidster eerst alleen moet oogsten, Tor II, 279. 
Soorten T. tib. zijn : tib. baoela, met kleine 

vruchten, tib. janga, kleine art.; tib. m-0-

wajaa (kruipend), tib. ntoenda (niet kruipend), 
van deze beide soorten worden ook de bla
deren gegeten ; metebesiki, den vinger veer
krachtig laten terugspringen (op iemands 
huid, om hem te plagen), niombetebesiki, op 
elkaar met de viogers knippen. 

Amp. mokalimbesi, veerkrachtig opsprin
gen; pomesi, pees v. d. boog. 

besik~li (uit 't Boeg. besi klling), blik. 
besoele (vgl. 2. soela), vlecbtpen, latje van 

bamboe, met een spleet aan bet einde, waar
in de· bladreep gestoken wordt. 

1. beta (vgl. weta [enz.) en Tag. bitak, Bis. 
botak); mobeta, de kanten eener opening 
uitsnijden, om ze grooter te maken; ma(nga)
beta, id. (tr.), nabeta ojo ndjoia, bij sneed 
de opening tusschen de vloerlatten uit, maak
te ze wijder, ndabeta ajapa nakare'e mpe
soea ngkantji, de stof wordt uitgesneden, 
om er knoopsgaten in te maken; beta badjoe, 
knoopsgat; Poei mPalaboet·oe mabeta 11ga
ngata -pai malata, de Schepper heeft onzen 
mond en ooze oogen van openingen voor
zien; katebeta mbitri, bet gescheiden zijn der 
lippen. ti 

Amp. mombetasi, den weg openkappen ; dja
ja ribetasi, de weg wordt opengekapt. 

2. beta, Str. B. (uit bet Boeg.); mabeta, bet 
van iemand winnen bij bet spel, den inzet 
winnen, i sema mabeta doi koeta' a, wie heeft 
bet geld dot ik heh ingezet, gewonneo ? tW

beta jakoe sampoejoe ringgi, hij heeft 10 
rijksd. van me gewoonen ; jakoe pabeta, koe
btta si'ko, ik hen winner, ik heh 't van je 
gewonnen; pebeta, verliezer, overwonnene ; 
paoe montjo, ndapebetaka joe-1we, een waar 
getuigenie, om er anderen mede te verslaan. 

beta'oe (Tond. wi11taoe, Boeg. betao, Bim. ma
ntaoe, Jav. bitmigoer, Mal. m~11t011goer), een 
boom, die dicht aan bet zeestrand groeit, 
CalophyJlum Inophyllum, Cl. 580. 

1. bet.e ( J av. ·roit, bi bit, Mal. tlrbit, vgl. meti) ; 
mebete, opkomen, v. hemellichamen, v. water 
uit den grond, v. ziekten die uitwendig zicht-

baar worden, mebetemo reme, de 'zon is op
gekomen, mebetemo tmigganja, de melaatsch
heid is bij hem uitgebroken; sabetemo ri 
waico 11tmia, in een sprong was hij boven 
op den grond; pebete rigkoronja, de oorsprong 
der rivier, pebete ntan.oananja, tijd, plaate, 
wijze van iemaods geboortf>, ne'e tcongo, 
bm~ja ire'i pebete ntakoe mbo'omoe, wees niet 
ongehoorzaam, ge zijt bier niet geboren, 
pebete 11deme, kortweg: pebetenja, het Oosten, 
ook : pebetca; sampebete, met dat opkwam, 
ook: van dezelfde geoeratie, sampepebete 
ngkai mami, onze grootvaders behooren tot 
een en hetzelfde geslacht; roemnpebete, syn. 
met roea oentjoe, verwantschap in den 2den 

graad. 
2. bet.e (Mak. Boeg. id.), Saloem., zeeviscb; 

hd elders gebruikelijke b1roe beteekent daar 
vorken, varkensvleescb (B. wawoe, mbal('oe). 

beti, streep tot afbakening eener gren11 of 
richting; ndabeti, afgebakend, wojo ndabetika 
djaja, een bamboestaak, om er den weg mee 
aan te geven ; pobeti, ricbtenoer. 

beto (Nap. id. ,,uitspuiten, kracbtig tevoor
schijn komen"J, stekel, dien sommige vis
schcn hebben; beto ! pang! (nabootsing van 
bet gcveo v. e. steek), taoe mobaroe beln 
wipasoki poe'oe doa, nakamaoei!, palmwijn
tappers geven pang! een steek in de bloem
kolf, opdat ze veel vocbt moge hebben; faoe 
11abeto noe boleJ.-i, iemand die door een rog is 

gestoken. 
betoe (vgl. bentoe); mabetoe, sterk doorgebogeo, 

geknakt, maar niet gebroken (in Lage : be
titoegi ), mabetoewoekoe oesoe, ka'ai mpolengko-
1ija, zijn ribben zijn geknakt, zoo hevig heeft 
hij zich geweerd, mabetu~ laoero, be lioe ma
p oe' a, de rotan is geknakt, maar niet door

gebroken; ma' i betoe-betoe, ik kom met leege 
handen (wdl. met ingebogen rug, lliet ge
bogen door een last); memetoe, zich krommen, 
zooals pas uitkomende spruiten van planten, 
pae tnami Tl'J>O pemetoetija, ·ooze rijet bestaat 
pas uit zich krommende spruitjes. 

betoe'e (Austron.; Sang. bitoei1ig, Mak. bi11to
'e-11g: Boeg. Wi.to'e11g, Ilk. bitoeen, 'Tag. Pamp. 
bitoein, Bik. Bis. bitoMi, Mag. bitoeoe", Ibo. 
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bitom, Tir. gitoon, !bat. vitoP.gtm), ster; be
toe'e momngasoe petond01ii cla re'e djoe'a, een 
komeet is bet teeken dat er ziekte zal zijn, 
ta'i lietoe'e ane ndarafa ri taua ewa 1roerfri 
ogoenja, ala men een vallende ster op den 
grond vindt, ziet ze er uit als ecn zoetwat£>r· 
schelpdiertje (met een puntig horentje); lipr1 
11dapebeioe'e, een sarong met sterrcn versierd , 
gili pinebetoe'e, met gouddra.ad doorweven 
zijdeatof, versierd me t 11terren. 

betoegi (zie ook betoe 1
) ), w. t. v. 1rodi, de boom 

met welks wortels en hout men den palmwijn 
bitter maakt; mobetoegi baroe, de palmwjjn is 
met bitterhout aangezet, pela baboeno ·ndapo
betoegi tesaojo, lansat-schors wordt soms als 
bittcrbout gebruikt, 11ela 111/ie.ntonoe ma~lagfJ 
11dabetoegika baroe, weutonoe-bast is goed 
om er den palmwijn mede bitter te maken ; 
betoegi 11ggola mampa~·amomi oee baroe, e1ra 
kala111ente pai pela ntjioeri, ,, 't geen de suiker 
aanzet" maakt den palmwjjn zoet, zooals 
kalamente en bast van de sioeri. 

betoeki (vgl. betoe), Amp., kris. 
bewa (Bad. id.), soort doornige liaan. 
1. bewe (vgl. bere), schor, heescb. 
2. bewe [vgl. 2. bee enz.J, scheef, v. e. huis dat 

geen rechthoek vormt of dat niet recbt op 
den weg staat. 

hewoe (vgl. wewoe, weboe, [1cembo, l'Dz.]); mu

bewoe, de lippen van elkaar doen, om er iets 
mee te vatteo, tabako 11dapie, nepa 11dapo
bewoe2 moe11i, de tabakspruim wordt uitge
knepen en daarna weer tusschen de lippeo 
gevat, nggaroe mampobewoe2 walesoe, de kat 
houdt de mu.is in den bek en schuJt ze heen 
en weer, da koepe1roenoe.ka siko la·i mja 
nganga njara, da napampobetroe2

, ik zal je 
in den bek van een paard gooien, dat ' t je 
kan been en weer srhudden. 

bia (Mal. b1as); mebia, uitwijken, ter zijde gean, 
een zijpad inslaan ; irti da pebiata, bier elaan 
we af; mabiasi, 111abialti djaja, d1.in weg ver
leggen ; wampebiaki, van den weg gsan om 
zich tot iets te begeven, mampebiah ira, van 

I 

[') De bet. \'an deze verwijziog is oit>t duidelijk, 
teozij voor bentoegi (op betoe) betoegi moet gelczen 
wordeo, wat niet Wrs<"h. is.l 

het pad gaan om bladeren te plukken, lxroela 
mampebiaki taoe, de buffel verlaat z!jn pad 
en komt op iemand af; mampebiaka, uit
wijken voor, bet pnd verlaten om iets te 
ontwijken, baoela mampebiaka taoe, de buff el 
gaat uit den weg voor iemand, noendjaa 
noepebiaka? waarvoor wijkt ge uit? 

mebiasi taoe 7Joera1, alle menschen weken 
u it; ma mpapebia, gelas.ten nit .te wijken, doen 
uitwijken, njarakoe da koepapebia ri banoe
amoe, ik zal mijn paard naar je bnis doen 
afslaan. 

biangi, Amp. = Str. B. baJaugi (tevergeefs). 
hiasa (uit bet Boeg.), gewoon, gewend; ge· 

woonte, biasanjamo, dat is zijne gewoonte. 
bibangi; Amp. mw1ibiba·11gi, braden, roosteren, 

po ff en. 
bibi, nabootsing van bet opwellen v. water, 

bibi oee, numtalamliaba kama'i1tja, bobbel, 
bobbel, kwam bet water opborrelen ; sabibi 
oee, incens k wam bet water op; oee dja ka
bihi-bibi, het water welt maar steeds op ; 
tesorobibi, plotseling (ale water dat opwelt), 
onverwacht, ontstellend, tesorobibi ndjo'oe ri 
uei, eeneklape ging hij naar 't water, tesoro
bibi pompaoenja, ontstellend, de maat te 
buiten gaand in zijn sprek en ; nainoe, 11aso1·0-
bibi, tesopo, hjj drank hct ineens op en ver
slikte zich. 

P. teparabibi, met het hoofd zwenken, een 
plotselinge hoofdbeweging maken, tepambibi 
u1o:okoe., madonge peboesi mJX111agoentoe, mij.n 
hoofd echoot op zij, toen ik he,.t knallen van 
't geweer hoorde, 1ro'okoe teparabibi, kanee 
baso koekojo, mijn boofd zwenkte, door de 
zwaarte van de mand die ik droeg. 

bibisani, kleine zeeviscbjes, die vaak tegelijk: 
met de doe' o worden opgeschept. ' 

bibo (Par. id.), Str. B., lastig, onbandelbaar, 
ondeugend, ·1efara bibo, een lastig paard, tesa
saojo bibo rajanja, van tijd tot tijd is bij 
ondeugend van aard. 

bidad&rl (uit bet Boeg.), legendarische vrou
wenfiguren, in verbalen in Str. B. voorko
mende. 

I. blde ( oogstt. ), klein, s<iloebide, eenigszins 
klein, sabick, een weinig. 
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PmB. hide, w. t. v. anrmggodi (kind), ae, ' 
ae, IXde, /Joi kmrosa, pas op, kind, laat bet 
niet .verloren gaan; uwbide, een kind heb
ben, krijgen. 

2. bide(Mal. bilik), gespleten bamboe, Ran elkaar 
gevlochten zooals de latten v. e. v loer (tidaso'i), 
zoodat zij een wand kan vormen, die als een 
scherm wordt neergezet, bv. om een ina-n~jo, 
wanneer deze uit elkaar gehaald wordt, of 
aan de monding v. e. plas, wanr zulk: een 

bide dan in 't water wordt geplant, als een 
niet sluitende cirkel, in welks opening een 
fuik wordt geplaatst. 

hldja, Str. B. Amp. (uit bet Mak.), kroost, na
komelingschap, bidja mPamrmri, afkomstig 
van Parmma; bidjmija, ook we! eens: een 
overgeerfde trek of eigenecbap; bidja-bidJa

nja, zijne geheele nakomeliogschap. 
hidjoe; mobfrljoe, een geluid maken dnt v. onwil 

getuigt, voortgebrncht door zuigen met de 
tong tegen 't gebemelte, koe-po/.:aoe. siko, dj11 
kabidjoe2, ik beveel je iets en je maakt maar 
geluiden van onwil. 

bido (vgl. sido,bilo). aan een oog blind,eenoogig. 
bigatl, Amp. = B. djaiti ; kioekoe sabigati. twee 

kokoenoten met een reep van den vezelbast 
a.aneengebonden, robigali kioel.-oe, de kokos
noten zijn in paren gebonden. 

hihehe, A.mp.= B. bihihi (paardengehinnik). 
[bihlbi, klanknab., paardengehinnik ; mobihilt:i. 

binnekcn.] 
bii (vgl. roii, wiwi, [u-iri, 2. bee, enz. )), hellend, 

scheef, bii rindi banoea, bare' e majoo kmuie

lroe1ija, de wanden van bet buie staan scheef, 
ze gaan niet recht naar boven; bii-bii le'enja, 

mobabangoele, haar bals is scheef, ze kijkt 
steeds op zijde; 1ne.biisaka, in echeeve rich
ting gaao, een omweg maken om iets te ver
mijden, mebiisaka we'a 111at19kita soerodado, 
de vrouwen mR&kten een omweg toen zij 
aoldaten zagen, mehiisaka ri lipoe, om bet 
dorp been loopen ; nabiisaka 1igoedjoenja, h ij 
trok den mond echeef, ntongo tota'i tantji, ' 
nabiisalca, 11atota'isimo jakoe, terwijl de vogel 
poepte, liet hg bet echeef vallen en bepoepte I 
mg; .ampakabii raja Htaoe, de menschen 
b!jster maken, in de war brengen. 

sibobii, niet recht op elkaar passend of 
eluitend, bet een over bet andere been nit
stekend, tuiapasim.pontoe, d:ja sihobii, men past 
bet op elkaar, maar 't eene steekt over 't an
dere uit ; noemliaa nakasibobiika mbiwimoe ? 

wat doetje eene lip boven de andere uitsteken? 
hiki, Amp.= B. talata (gedeeltelijk albinisme). 
bik.o (vgl. hekfJ, iko); simpafobiko , in elkaar 

verward, door elkaar geraakt. 
hikoe (Jnv. wikoe ,,asceet", Minab. tci/.:oe, U"i

Uue, Mal. liisue ,,stom" , Mak. Boeg. bisoe 
,,Heideoeche priester die niet trouwt", Tag. 
hiko ,, die zijn doel niet treft", Pamp. higo 
,,onfortninlijk", Bik. bifo ,,verkeerd"),geen 
palmwiju drinkend, of alleen zoeten. 

bikoekoe, zie 1. 1.-oelme. 
hila (Mal. enz. bilrmg), Str. B. (uit het Par.); 

mobila, tellen, rekenen; mebila, rekening 
bouden met, de vormen in acht nemen, barf·,, 

naintjani rneh·ila ri Juenoe, b ij weet de vormen 
niet te bewaren tegenover anderen; bm·,;,, 
nabila matn ntaoe, hij boudt geen rekening 
met anderen, bewijst hun niet de eer die 
hun toekomt. 

bi/a tatadjo, eene soort geruite s.irong. 
hila-bila, bulpmiddel bij het tellen, stokj(·~. 

spaanders, sirib-vrucbten en derg., nuidetle
tt'ak,,, l1iln~, telstokjes op cen rjj leggen, .~rmdu 
1111i111basi, 11wlede/.:a hilri·i, hij heeft vt>el 

dingen opgesomd en er telstokjes bij net>r
gelegd. 

bilt\jangi, zie l . lajn. 
bilala, Str. B., bet Boeg. bilola', oproeper tot 

de 5 dagelijkscbe godsdienstoefeningen der 
Mobaromedanen. 

[bila mpalandoe, zie ta.m111._11:1n. ) 

bilelo, zie lelo. 
biliogkaii, uit bili (vgl. /iii, 1rile) en ka·i·i. 

linksch, bij ...-oorkt-ur J e linkcrhand ge
bruikend. 

bilisi, Str. B. Amp. (uit 't Boeg. ibf hs-i'; d<' 
i is als lidwoord beschouwd), duivel, booze 
geest. 

hilo (Mal. belok, Mong. hiloy, oogen sluiten, 
[Bad. bilo, ,,blind''; vgl. bitlo, 1~ido, 1. 1rilo, 

enz.]), niet scherp ziende, kortzichtig, aan 
bet Meer ook wel gebruikt voor ,,ecbeel", 
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matm1ja dja biw, zijne oogeo dragen maar 
weinig ver ('t zij door aangeboren gebrek, 
't zij door oogziekte), siko dja bi!-02 mata, 
j e bent een halfblinde; metabilosi, scherp 
toekijken, scberp de oogen rich ten; natab·i
losi jakoe, naparaeka 1we mata, hij heeft 
mij scherp aangekeken, mij met zijne oogen 
bang gemaakt. 

bil6go (vgl. b1/o); s-ibilogo, scheel, mesibilogo, 
echeel k!iken, nasibilogo joenoe, hij kijkt 
anderen scheel, scheef aan. 

bil6jongi (vgl. biojo·11gi), verschrikt, ontsteld, 
zoodat men wegvlucht, b1lojongi rajakf!P 
mangkita taoe mate, ik ootstelde bij het zien 
van een doode, kaeka ndaja11ja pai -naka
!Jiloj<mgi ndjoi jopo, hij was bang, zoodat 
hij verschrikt de vlucht nam in het bosch. 

biloke (vgl. Loki) en pobilo!.:e, uitholling, gat, 
hol , pob1loke ntana, gat in den grood; mo
biloke, gaten, uithollingen vertoonen, tana 
mobiloke, kengojo, een stuk land met uit
hollingen, met rav ijnen, mobiloke engo, de 
oeus heeft gaten, mobiloke u·ela, 11ak01ii 11/JI' 
oele, de wood is hol, de wormeo hebben 
er aan geknaagd ; mang kon·i soecii dja 1we

biwkesi, be poera, bij het eten van de kom
kommer bijt ge er maar gaten in en maakt 
ze, niet op; motabiloke djaja, er zijo kuilen 
in den weg. 

bilol~gi, -ki, zie I. tole. 
bimba, Str. B. Amp. (uit het Boeg. bimbala'), 

schaap. 

bimb&la, '.fog., hetzelfde ala bimba. 
bimbilaka, Amp., de l 4de dag der maanmaand. 

T or. II, 268a. 
bimblrii, zie rii. 
blnabentesi, zie 2. be11te. 
binageorl, zie ,9eori. 
blnajai, zie bajai. 
blnakaesi, zie kae. 
bloandal, pr. t. = B. latigkai (man). 
binanga, pr. t. = B. winanga (ri viermond). 
blnang~arl, zie 1. ba1igka. 
blnaoentasi, zie oentasi, 
binapo'asakl, zie 3. asa. 
binuasaki, zie sasa. 
blnasoegari, zie soegar:i. 

binasoepi, zie soepi. 
binata of b-inatangi, Str. B. (uit bet Mal. bi

natang), w. t. v. u·au·oe (zwijn). 
binatangi (vgl. b·inata, [bmwtangil}, Amp. 

Tog., zwijn. 
binatembisi, zie tembi. 
binatoegarl, zie toeg<iri. 
binatomposi, zie tom.po. 
binde; tebinde mata, gezegd van oogen waar

van het lid door ziekte of door een natuur
lij k gebrek van boven vastzi t of korter is 
geworden, zooda.t het niet meer goed eluit, 
tebimle matanja, metaka toefoenja ndeki kire, 
sing kombi waindekoe, u.a Mnde '1Mi.Joe' a, napa
katebi,mi.e boetiti, zijn oog sluit zich oiet, 
het lid zit van boven vs.st aa.n de wenk
brau w, bet is van boveo er mee vergroeid, 
ziekte beeft het vergroeid, puistjee hebben 
het doen vergroeid worden. 

l. bindoe ( vgl. bin,qkoe), scheef, op zijde ge
bogen, ba.~01iJa dja b-imdoe, hare draagma.nd 
hangt scheef, b-iudoe1 le' enja, kebisoe, zijn 
hals etaat scheef, hij heeft een puist. 

2. bindoe, pr. t., wood: mabindoe, gewond ; 
11dabindoe pormida nggoene, de scheede van 
het zwaard wordt geopend (bet zwa.a.rd wordt 
getrokken), pobindoe bago, een mes om den 
grood mee schooo te makeo. 

bineogk.o, zie bttngko. 
blnentesi, zie 2. bmte. 
binesapori, zie sapori. 
blog& (uit he t &dj.), groote schelp, vaak g.e

bruikt om er Spaansche peper in te sta.mpen ; 
uit deze schelp wordt de jokoe (witte arm
band) geme.akt. 

bingka (Sa'd. id., kleine wao, Boeg. Sang. 
bika' ), mandje, van bomba, ba.mboe of silar
blad, met eeoe opening die grooter is dan de 
bodem (Tor. II, 328-333); w. t. pongkakoe. 

Soorten zijn : b. peki.re mb·inaa, b. pemata 
of pi,11e1nata, b. mgi, b. peloeN{Jgi d&pa, b. 
towea, b. pada mora'a, b. -pejontoe 1igkamagi, 
b. solidi of sinolidi, b. pemata mpoene, b. londe 
( deze is niet van eeo rotan bovenrand voor
ziert.), [b. lepa of b. u-a1ido]. 

sabingka, een roa.ndje vol; momparibi1igka, 
iets in een ma.ndje leggeo. 



BINGKAI - BiODI 69 

PmB. bingka perasa, w. t. v. baoela(buffel); 
mabingka, breed, wijd uiteen, mabingka ira
nja, BTOOt van blad, mabingka lionja, breed 
van gezicht; tebingka, uiteengevouwen, in de 
breedte uitgevouwen. 

bingkai (vgl. 2. kai); mebingkai, na.a.r buiten 
uitstaan, zich uitwa.a.rts buigen ; nwbingkai, 
gebogen, krom, wantje manoe mobingkai, 
ba.nesporen zijn gebogen, nwbingkai u>itinja, 
zijne beenen eta.an naar buiten. 

bingkali; mab·ingkali, weggegaan, verdwenen, 
er van door, asoe madoedoeki wau;oe, masae 

mabingkali asoe, mabingkali wawoe, een bond 
vervolgt een varken, na eenigen tijd ie de 
bond er van door en bet zwijn ie er van door. 

bingkaro ([Pad. winggaro], vgl. 1. garo en 
Nap. bingkando ,,neergewipt" ), groote etrik 
voor wilde zwijnen, vaak opgeeteld bij suiker
palmen, daa.r de wilde zwijnen op de vrucbten 
azen. Tor. II, 366. 

bingkili (Mal. b~ngkil), zwelling, opgeloopen 
of gezwollen plek, bv. knoeetige of plooivor
mige verheffing op den bast v. e. boom, ge
zwollen gedeelte v. d. penis bij coitus; nwbi- · 
ngkili, zwelling vertoonen, plooien of knoes
ten hebben, kedje asoe mobingkili ane nwloki, 
sangadi teloo pob·ingkilinja, rupa majali, de 
penis v. d. bond zet uit als bij coitus bedrijft, 
eerst ale de zweiling elinkt, gaat hij er nit, 1 

kadjoe sawadjane ma'ai pobibingkilinja., de 
boom s. vormt vele knoesten. 

bingkoe (vgl. 1. bin.doe), echeef. 
bingkoloe of bingkoloengi (vgl. bingk&roe, di

ngkoloengi, enz.), omgebogen; booe ndatapa 
ndabingkoloengi, gerookte visscben worden 
omgebogen (kop a.an etaart, met den eta.a.rt 
in den bek geetoken). 

bingkoroe, betz. a.le bingkoloe. 
bmgoli (vgl. bangali, w&ngo), Amp., ondeugend, 

ongehoorzaam. 
bini (vgl. bene); mabini, breed, wijd uitgestrekt; 

membini, zich breed maken, zich breed voor
doen, taoe rnaroso, membini bambaranja, een 
krachtig man, wiens borstkas zicb breed voor
doet, rnembini ialiriganja, zijne ooren etaan 
wgd van 't hoofd, ·membini kirenja, membini 

· engo-nja, ngiranja, zijne wenkbrauwen ver-

breeden zich en zijn neue verbreedt zich, 
zoo verlegen ie hij, membini lionja, nasindi 
loka tasa, zijn gezicht verbreedt zich (hij 
zet een verbeugd gezicht), nu de rijpe pisa.nge 
hem tegenblinken; pembini, breedte i ma
(nga)bini, uitbreiden, in de breedte uitvou
wen, ontvouwen ; nabinimo koenwenja, hij 
_spreidde zijn deken uit ; mbobini, dikwijls in 
de breedte uitgelegd. 

binoeka; sabinoeka, te rstond, zonder uit11tt:I, 
ineeos ; sabinoeka nwkoja laoe-mbe, bare' e mo
bombo rioenja, de sirih dra.a.gt ineens vruch
ten, zij bloeit niet vooraf. 

binoekoe, n. v. e. boom, Ficus copiosa, CL 1454. 
binondjo (some di·no-ndjo), vochtige sago of 

viscb in een bamboe-koker geduwd, waarin 
een bomba-etengel is gestoken; bet geheel 
wordt dan in 't vuur gaa.r gestoofd en kleeft 
aan den bomba-etengel; daaraan wordt 't uit 
den bamboe gehaald; ale 't koud is gewordea, 
breekt men 'tin stukken, zulk een stuk beet 
binmtdjo; dange, booe, kosa ndabi11mul.jo1 eago, 
gaboee-visch, baars, op die wijze toebereid. 

bloore, pr. t. ,,naar boven gebracbt" (vgl. ore); 
bago b·inore, zie 1. bago. 

biota (Mor. mobinta, verlaten, achterlaten), 
pr. t. ; mebinta= B. m.e'ontu (wachten); te
binta = B. te'onto (overleden). 

bintiri; mebintiri, een ecbuine, echeeve hou
d'ing bebben, m.ebihintirisi 'We'a, da mantoe
, oeri toeama, de vrouwen gingen scheef zitten 
om de mannen te zien; nab·iuti risi ue'a setoe, 
da napadjama soesoenja, bij na.derde die vrou w 

in echuine bonding om hare borsten 11an te 
raken; m01nbebintiri djan,qko, da momhetarn , 
de hanen komen echeef naar elka.ar toe, om 
met elkaar te vechten. 

biotjangi; m.ebintjangi, ziek maken, beecha
digen, benadeelen; t<We nabintjangi ntmwaua 
mpae, iema.nd die is ziek gema.a.kt door den 
levenegeeet der rijet. 

bfntjani, hetz. als bintjangi . 
biotoelangi, Amp., rab·intoela11gijajoe, rereko, 

kadjaal loooja, de i:ijststamper ie voorzien 
van een rammelaar, die ra.telt, bet geluid 
er van is rammelend. 

bfodi (Bis. bihod, Sang. biade, Tai. b·ia.da, M~r. 
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hio ,,ei", Mong. biod ,, vischkuit"; vgl. bqjo
wi), Tog., de soort suikerriet waarvan de 
bloem als groente wordt gegeten. Zie ook 
ayw. 

hiojongi, hetz. als bi/njo'llgi, zie aldr. 
hionga (Sa'd. biang, Boeool hion,qano ,,glagah"), ' 

het helmachtige gras dat op zandige plekken 
aan de oevers van het Meer groeit ; to ml'· 
sf'.~e 111bi1Jn!fa (pr. t.), iemand wiens haar op 
de (witte) pluimen van dit gras gelijkt, 
grijsaard. 

hiore, een boom, met bruikbaar bout. 
hira (Tontmb. 1ri1·011g, "Mal. b·ifoh, Tag. bi/11 ·, 

Mak. be/a': Boeg. u·ete), zijde, kant, helft 
van iets dat in tweeen is gespleten; hira 1 

bang a, zie 1. bang a ; birct ntoe' a, moederd ier 
van buff els, geiten, runderen; bira riwla, 
halve vndem (van den top van den middd- 1 

vinger tot de belft der borst); him noejoe-
111oe, wichelfiguur; de tou wtjes vormen twee 
afzonderlijke kringen ; bira zcojo, balverwege 
(v. e. afstand, een wcrk), bira u-ojomo ponwta 

111ami, ons oogstwerk is tot op de helft gc
vorderd ; sabira, hinde, hertekoe. 

srzmbira, de eenc ht•lft, sambirm~ja, de 
andere hclft, µale-1!ja sambim, zijn eene arm; 
samhira is w. t. v. sambali, zie bali; mbobira, 
dikwijls gespleten, dikwijls gehalveerd. 

sinambira, bnlfblued, kuhoseuju. sinambira, 
een vrije die gedeeltelijk van slavenafkomst 
is, harr'e maliogoe lrntupehutonja, To Napoe 

sinambim, hij is geen volblued To Pebato, 
maar een halfblo~~ Napoeer; mompasambirn, 
aan een kant houden, nan eene zijde brengen, 
napasamhira witi,11Ja 11101ijara, zij houdt barl' 
beenen turn eene zijde nls ze te paard zit, 
1110111pasambim rct.ja, zijne gezindbeid aan 1 

een kant houden; mantjambiraka, mampo
mpasambimka, zich stellen aan den kant van, 
de zijde, de partij kiezen van, k<>mi koeto'o 
da ndipepe1coloka, bura da ndipompasambi
raka kami, ik vind dat gijl. eens moet over- I 

wegen of ge ook onze partij zult nemen; 
mangkasambiraka (L.), id.; m(mtjmnbfrana
ka, zich partij steHen, partij kiezen, niet 
onzijdig blijven. 

mabira, gedeeld, in tweeen gespleten, mci-

hiramo wojo, de bamboe is gespleten, mabim 

radamja, zijn hart is verdeeld; aoe mabira, 
van 't vrouwelijk geslacht; ma(nga)bira, 
splijten (tr.), nabira ioojo, napoata, hij spleet 
bamboe en gebruikte die tot dakbedekking; 
niokabira, half zijn, half af zijn, taoe moka
birn, een halfbloed, nwkabira rajanja, hij 
is in twijfel, zijn hart is verdeeld. 

timbfra, w. t. v. timali; rf:jila nti'mbira, een 
jachtspeer met twee weerhakeo, kajai mo-
1ljila mputimbira, een jacbtspeer die aan 
elke zijde een weerbaak heeft ; montimbira, 
zicb nan weerszijden bevinden. 

bira-bira, n. v. e. kruid. 
hiri ( vgl. 1Piri en Mong. birit), wijd open, 

11.ne 111au:engi1110 ria bfri nuita, als het donker 
is, staan de oogen wijd open; ma(nga)hiri, 
wijd openen, openbalen, de randen eener 
opening uiteenbalen, nabiri mata1~ja, hij 
hnalt de randen zijner oogen uit elkaa.r, 
ndab·irisi bisoe, napesoewoe nanatya, de puist 
wordt wijd gemaakt, opdat de etter er uit
kome; anoe 11daposari, ndabirika mata, aue 
ma' 1ii, ndrtbirikci tant£i' i, wat men minacb t, 
daarvoor baalt men de oogen open, als ' t 

erg is, baalt men er bet acbterste voor open; 
tebiri, mabiri, uit elkaar gehaald, vaneen
getrokken ; ne' e mb1Jbfris·i, da mapoe' a toy<t, 
niet te ver uiteenbuigen, dan breekt de 
armband. 

biribi, versch sa.gomeel, gewikkelrl in een sago
blad, met een bamboe-pen of palmbla.dnerf er 
doorbeen gestoken en boven 't vuur geroost, 
wordt warm of opgewarmd gegeten ; da119e 
m labiribisi, aldus toebereide sago. 

birimbi, buikvin of rugvin der tisscben, de 
kam op den rug v. d. leguaan (aldus genoemd 
naar den uitstralenden vorm); nwb-irimbi, 
uitstroomen, uitspuiten, niet met een ro~den 
straal, maar meer verdeeld en verspreid, mobi
rimb·i baroe ri pat<J!na, de palmwijn spllit uit 
den op:vangkoker; mobibirinibi joi baoela, 

de pis van den buffel spuit er naar alle kan
ten uit. 

1. biroe (Mal. birue, Mong. bidoe), roet, aanslag 
van brandende bars, waarmede men op ge
klopte boombast teekent, b-iroe rakwe ri 

l 
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tanta'i n,gkoera, roet wordt geschrapt van 
onde.r den kookpot; silo naka'oewaka ntaho, 

rangasoe1ija mewali biroe lai tabo, de fakkel 
wordt met een kokosdop bedekt, de rook 
wordt roet in den koko<Jdop. 

2. biroe, de Boeg. naam v. d. ·wioe (zie 1. u·ioe), 
in Saloem. gebruikt. 

biroe, een struik met groote, leerachtige, diep 
ingesneden bladeren ; tnauwn,go hfroe, een 
pinangtros b!j welken aan het eind eene 
vrucbt zit (zeldzaam). 

bisa, Str. B. (uit 't Boeg.), knap, veel vermo
gend, gebeimzinnige kracbt bezittend, taoe 

bisa, pakoel·i bisa, een mensch, een genees- ' 
middel met bizonder vermogen; kabi.~a, bi
zonder vermngen. 

bisaka, .Amp. (vgl. bisi, dus wdl. ,,a.an kant 
zetten"); 1na(nqa)b-i:Jaka, een woord van even 
ruim ·en. algemeen gebruik ala B. mampalw
roka, doen a.an iets wa.t er aan gedaan moet 
worden, in orde brengen, pae rab·isaka Iara 

nykoera, rijst wordt in den kookpot gedaan, 
bisaka lara noe oeha, pak bet in de draag
B&l'ong, rabisaka indoli ri f(l,ntera, er wordt 
olie in de lamp 'gedaan, J><inyahisakanr1koe, 
maak bet voor mij in orde. 

bisara (uit bet Boeg. bitj<tra), gesprek, ooder
werp van bespreking ; mobisara , praten, 
spreken. , 

bisi (Pipik. bihi, met moeite indringen, vgl. 
.Amp. bisaka); mabi:Ji, op zijde scbuiven, uit 
den weg duwen, nabisi taoe pa·i nwlioe, hij 
schoof de menschen op zijde en liep door; 
mebisi, '"Op zij gaai;i, opschuiven, ne'e mebisi, 
jcikoe da ma:nawoe, scbuif niet op zijde, dan 

val ik ; tebisi, op zijde geduwd. 
bisoe (Mal. bisoel, enz. ), puist, biz. steenpuist, 

zweer, gezwel, mata bisoe, de opening, de 
plaats waar de puist zal doorbreken, ngis·i 
bisoe, de prop der steenpuist; bisoe mhalesoe, 

bi~oe -mbawoe, kleine puist, bisoe ntaoe, groote 
puist; kebisoe, last van puisten hebbend. 

btsoe, zie 1. .we. 
bisoell, Amp. = B. bisoe. 
bisonge, zie .songe. 
bita [Mor. id.], loos, hol, van nucbten zonder 

inhoud (v. d. rijst: apa); ook een kleine borst-
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tepel wordt bita geooemd ; mamo11710 bita, 
!ooze pinang, bitanja, de !ooze vruchten v. e. 
gewas, bita ntibesi, !ooze erten, ana719godi 
bita ntjoesoe, een kind dat te weinig moeder
melk beeft gehad. 

l. bite (Bad_ bite', Gor. Mute ,,me.ls"); djole ra

hite, mai's die in een blad even boven 't vuur 
of in de heete asch is geroost. 

kende hite, zie kende. 
2. bite, Str. B. (uit 't Boeg.), bitenja, zijne vecht

wijze, vecbtkunst. 
biti, in kende biti, zie kende. 

ho, samentrekking van hemo of barn' em-0 "niet 
meer"; ho r(jela, hij komt niet rneer, bo re'e, 
er is niet meer, ho ma'i, hij komt niet meer 
hier. 

1. boa (vgl. bolmnboari en i:>ar. boa ,, leeg"), gat. 
opening, doorboord, met een gat er in, /)()a 

talinya mbe' a, piroe tali-rt.qa ntoeruna, de ooren 
der vrouwen zijn doorboord, die der mannen 
zijn dicht, tcma boa, onbewoond land, hara 
rt tana boa pewalin.fa, 't is misscbien wel in 
' t onbewoonde land gebeurd ('tis niet na te 
gaan of 't gebeurd is); met toespeling op de 
geslachtsdeelen is hier en daar boa ook een 
beoaming voor kleine meisjes, pakalir1a, boa, 
maak voort, kleine meid ! mahfJa, uitgehold, 
met een gat of opening er in , 111.ahoa rajakoe, 
ik hen gewillig, bereid (ik hen niet vervuld 
met andere plannen of bezigheden); mahoat-i, 

duorboren, uithollen, talingm~ja raboati ndoe-i 
lem.o, hare ooren zijn doorboord met citroeo
dorens ; poboa k11era1 de ronde steen dien 
de pottenba.kster gebruikt om een pot van 
binnen rond te maken. 

pehoa, opening die men in de heining 
van een akker maakt, met scherpe bamboes 
er acbter, om er wilde va.rkens te laten in
loopen ; 111aja. 11dapeboa, een heining met 
zulk een opening. 

2. boa, soort mossel, vooro.l in k.reken gevonden ; 
w. t. katoee. 

bo'a [vgl. boka enz.j; kina'a sabo'a, een half 
pakje rijst, eene halve portie; mebo'a, open
gaan, zicb ontplooien, zieb ontvouwen, pebo'a 
mpinanweja, , het zicb ootplooien van gewa.s
sen ; pobo' a, een pakje rijst dat bij den maal-
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tijd wordt neergelegd tusschen twee per
sonen, die daarvan hunne tweede portie kun
neo nemen [vgl. obo:1i]; mobo'a, dit pakje 
opeoen en er rijst uit nemen; kiua'a ndabo'a, 
rij st die uit bet pakje is genomen, mobo'a1mo 
kita, laat ons bet gemeenschappelijke pakje ' 
openen; ndapobo'amo se'e rioen.Ja, laat er 
door beiden van genomen worden ; popabo'a2 

kina'a noe ananggodi, dja teseboe ri djoia, ' 
de pakjes rijst van de kinderen worden maar , 
allemaal opengemaakt, de rijst wordt over 
den vloer gestrooid; mebo'asaka, zich openen, 
zich ontplouieu, zooals bv. de dj<mgi-vrucbt. 

bo'aa, n. v. e. soort katoen, in vroegeren tijd 
ingevoerd, so'o ntm1go bo'aa, een gordel van 
oude.rwetsch katoen. 

1. boba, eelt, verharde opperhuid, vereelt, kaal, 
haarloos, boba mpombad.Joe, eelt v. h. rijst
stampen, boba mpolangke, eelt v. b. dragen 
van enkelringen, 011.Joe ngkatianan.Ja se' e, oejoe 
bobanja, dit is hare eerste zwangerschap, haar 
eerste eelt (gewend raken). 

2. boba, PmB., een boom waarvan de bladeren 
worden gebruikt. 

bob&ka (grw. bobak, sutf. -an, zie bobaki) , de 
halfronde st.am van den sago- of den suiker
palm waaruit sago wordt geklopt. 

b6baki (Tag. babag, Mong. bobag ; vgl. bobaka); 
mebobaki, slaau, slaag uitdeelen, met bout, ro
tan of iets derg.; mabobaki (tr.), iets slaan, ana 
majoe11-0P:11ja mibobaki, hij slaat zijne slaven; 
pombobaki inodo, knuppel om geklopte boom
schors mede te ala.an (Tor. II, 321), kadjoe 
ndapombob-akika inod,o, een stuk bout om 
er boomschors mee te kloppeo ; mbobobaki, 
waar dikwijls op geslagen wordt; ibobaki, 
stok, knuppel om mee te slaan. 

Amp. poenwbaki, knuppel. 
bobangkoli, Tog., reiger. 
[bobangoe, zie bangoe.] 
bobantoo, PmB. w. t. v. bonde (akker). 
bobato, titel in sommige Moh. strandrijkjes 

der Tomini-bocht, uit bet Tern., verzamel·' 
nttam ,·oor de hoofden die onder den vorst 
staan. 

bobll, in sibobii, zie bii. 
1. hobo (Mong. bobo', Tontmb. wou·</, Boeool I 

... , ___ _ 

Gor. boeboe), stom, geluidloos, niet in staat 
tot spreken ; b011go pai bobo, doofetom; mo
wof1Take bobo, priesterzang niet overluid re
citeeren. 

Amp. bobo, atom, dom, ondeugend; mo
mbobosi, liegen, taoe nibobosi, je beliegt de 
menschen, bobosi:moe, je liegt het. 

Tog. mo-mpakabobo, beliegen, bedriegen; 
kabobomof'., j e liegt bet. 

2. hobo (Bad. id., [vgl. u-obol}, meestal bobori; 
niebobo1·i, toedekken, bedekkeo, zicb bedek
ken ; bobori ntaoe mate, dekkleed voor een 
lijk ; taoe moadi podo mebobori, ·ndjaoem-0 
kina'anja, menechen die tooveren spreiden 
maar een dekkleed (over de scbalen) en da.n 
is er rijst voor hen ; pakoeli nabobori noe 
ajapa, de medicijn wordt met katoen overdekt. 

pambobo, bedeksel van eene draagvracbt, 
mat, la.p, of wat men daa.rtoe ge.hruikt; mo
pambobo, eene bedekking voor eene draag
v racht gebruikeo. 

metabobo, zich bedekken, de sarong over 
bet hoofd dragen; nwtabobo bana, bet hoofd 
bedekken met ouderwetsche weefsels (bij bet 
m<mt.Jo.Jo, na begrafenissen, Tor. II, 98) ; ta
bobonja, de aldus gedragen sarong ( enz.); 
topinja napotabobo, zij gebruikt ha.ar sarong 
ale hoofdbedekking. 

3. hobo, Str. B. (uit bet P ar.), uitgeholde kokos
noot, in haar geheel gelaten, gebruikt om 
er water in te halen. 

bobOka, zie boka. 
bobongaa, zie bonga. 
bobo'oni (vgl. 2. bobo), bedekt, omttoerst, ge

zegd van zon of maa.n die niet helder schijnen. 
bobOsi (Ond.), versperring in den loop eener 

rivier, rots of rotsblok, wall9,;de rivier onder 
door loopt, maar waar de menschen, die in of 
langs de bedding loopen, niet door of ?ver 
kunnen, zooda.t zij een pad er omheen moeten 
zoeken ; ndalilimi bobosi, men loopt o_m de 
rots in de rivier been. 

boda, verkorting van boda ewambe'i? bodaimpi
cm.Ja? da.t weder verkort is uit bare' enw da 
etcambe'i? bare'emo da impianja? (zie bo); 
boda, hoe zou ik' niet? hoe zou bet niet? da.t 
spreekt van zelf, natuurijjk ! be da ndjo' oe r. 

' 
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,,,. bonde siko? - boda, gaat ge niet naa.r den ' 
akker? - natuurlfik! (boda voor: boda ndjo'oe, 
impi,anja? ik zou niet meer gaa.n, wanneer 
zal dat gebeuren ?), boda koeto' o impia? dat , 
ik bet niet meer zal zeggen, wanneer zal dat 
zijn? (natuurlfik zal ik bet zeggen); ma'aimo 
inemoe? boda ai, impfrmja? is bet erg met 
je moeder? - Of bet erg is! da djelapa papa
moe? -boda mbe' inja? zou je vader nog komen? 
- hoe zou hg niet? bare' epa re' e koeto' o -boda! 
ik heb bet nog nooit gezegd - ja wel zeker, 
wel degelijk (hebt ge 't gezegd). 

bode (Koel. nebode, gebogen); membode, acbter
over loopen, den rug hol maken ; ngisi nda
bode, tanden die hol z!jn geslepen, ngisi nda
bode, ndapeton9ondo' oe nta,qai, de tanden wor
den concaaf geslepen, worden met eene holte 
gemaakt, naar den vorm van bet voorboofd 
van den millioenpoot. Bij deze bewerking 
warden de tanden van onderen gelij k geslepen 
en in bet midden uitgehold i het bovenste 
deel bleef onaangetast en werd ook bij bet 
zwa.rten wit gelaten, zoodat het was alsof er 
witte halve maantjes boven bet zwnrte deel 
der · tandeo stonden. 

1. boe, buft'el met, naar verhouding, te korte 
horens, zoodat zijne grootte niet naar de 
lengte der horens kan word en af gemeten ; 
volgens anderen : buff el die laag op de pooten 
eta.at; de boreos zijn zeer gebogen en lfiken 
korter dan ze zfin j lalci boii, een zoodanige 
buft'elstier ; tondoe boe, ntje' e woegoe2

, be ma
lolo mpodago, zulke horens zyn niet uitge
groeid, ze z!jn niet goe<i spits. 

Amp. boe, een buff el van middelbare 
grootte, met korte borens. 

2. hoe (uit bet Nap. of bet Mor. id.), pr. t. = B. 
wa-i.coe (varken). 

bo'e (Mor. bonse), eoort rhododendron, met 
zwarte vrucbten, die zoetachtig smaken, 
kind a bo' e, eene zwarte rystsoort ; malori 

soke, ewa rasoepari bo'e, 'tis glad onmogelgk, 
alsof er met (gekauwde) bo'e-vruchten op 
gespuwd was. Door heteten vanbo'e-vrucbten 
wordt bet speeksel blau wzwart; iets dat aid us 
is zwa.rt gemaakt, beet ook wani ndjii ,,duis
tere nacbt"1 wat ook ,,onmogelijk" beduidt . 

........ __ __ 

Tor. II, 319, 320. De bla.deren worden als 
toovermiddel gebruikt om regen tegen te 
houden en om buffels te genezen (Tor. II, 
176, 181); bet verbranden van bet bout 
maakt de kippen ziek (Measa, 76, 22). 

boeadja ( vgl. u:oradja en boeaja ), gebruikt in 
de samenstelling mooangoe boeadja ,,krokodil
zwemmen", een maatregel in den ouden tijd 
genomen door Ta Roemampoe, die zelf regel
recht (zooals een krokodil die op zijn prooi 
afzwemt) een kip, een mandje (kapipi,) rgst, 
een pRkje pinangnoten, een pakje sirih-vruch
ten, een bamboe-koker palmwgn en een stukje 
geklopte boomschors uit Pamooa oaar den 
vorst van Loewoe' bracht. Uit Palopo bracbt 
hij terug: een bate manoeroe (zie 1. bate), 
een taripa djandfi (zie taripa) en twee soorten 
gele bamboe (wojo watoe makoe-11i en w. kodjo 

m.). Zie Tor. I, 131. 
boeaga, of mate boeaga, toevallen hebben, maan

ziek zijn (syn. m. mate u:oela). 

boeaja (Austron., vgl. woeadja), pr. t. = B. 
garang90 (krokodil); 11wgontoe moboeboeaja, 

telkens den vloek 1.roeadja gebruiken. 
boeale (vgl. tale); maboealesaka ( -taka), ver

strooieo, verspreiden, in de ruimte verbrei
den, paoe ratamboe-tana1rw ne'p. ndaboeale

.~aka moeni, eeae zaak die begraven is moet 
niet weer rondgestrooid worden (geen oude 
koeien uit de sloot halen) ; teboealesaka, 

komen verspreid te worden. 
1. boealo; meboeato, een verloofde (man of 

vrouw) verleiden en aldus bet huwelijk be
moeilijken, to peboealosi, een echte verleider, 
iemand die bet met verloofde meiajes aan
legt, taoe da morongo, dja si' a 11ieboealosi, ale 
iemand wil trouwen, dan gaat bij verleidings
kunsten toep888en; maboealosi {tr.), verleiden, 
bare' e m~wali koepolang kai maka nabuealolii 
ntj<imba'anja, bet is niet doorgegaan dat ik 
met hem trouwde, want hij is door eene 
andere verleid; boealo 1nboekoe, weduwnaar 
of weduwe die 9.wt eer het doodenfeest 
voor de(n) overlede echtgenoot is gevierd. 

metiboealo; van erleiding beschuldigen. 
2. boealo, in de uitdr. loka boedlo, pisangsoort 

met dikke schil (Mol. Mal. pi.sang sepatoe); 
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twee varieteiten: loka boealo halanda en I. h. 
konta. Zie Tor. I, 373. De naam wordt ge
zegd verbasterd te zijn uit loka wut>.a alo( mi) , 
pi sang met (even talrij ke) vruchten ale de 
nlo of alr>mi. 

boeati (vgl. oeati [op 2. oea]; Mong. boeat ,,op
beffen", Tob. Kar. bueat ,,nemen", Mal. boeat 
,,maken'', moeat ,,laden"), Str. B., lading van 
een vaartuig, geloste lading, saloemboe boeati 
ngkapala, bet schip heeft veel lading ; ma
but>.ati, goederen lossen uit een vaartuig. 

Amp. boeati, katoenen goederen. 
hoeawoe, zie 1. <'woe. 
boeba, grau wacbtig, grijsachtig, cene vrij wd 

onbestemde kleur, asue boeba, een bond van 
grijsgrauwe kleur; ook icbthyosis, vooral de 
witte, wordt we! boeba genoemd ; kebuelm, 
lijdend aan schubziekte. 

hoebi [ ~for. id.J, een boom welks bast bij de 
sirih wordt gekauwd, Artocarpus dasyphylla 
(Cl. 342), w. t. tcajoli, Tor. II, 213; malelasi 
mata n Tu Pakambia, mampon,qo buebi, de 
Pakambiaers bebben leepoogen van bet prui
men van boebi-bast. 

boeboe (vgl. 1. woeboe, [2. woeu-oe, weboe, enz.]; 
Mal. Jav. boebueh, Mong. boeboed, strooien); 
maboeboe (in tr.), uitgestort, maboehoe doe
anga, de prauw is omgeslagen (en de inhoud 
uitgestort);'ma(nga)boeboe(si) , iets uitstorten, 
mabueboe ta·noana, levensgeest uitstorten, op 
de kruin v. e. zieke (Tor. I, 379), ewa ota 
1u.laboeboe, als kaf dat is uitgestort, tnalontjoe 
witfoja, naboeboesi ntjilo, zij beeft zicb den 
voet gebrand, er 'is (brandende) bars op ge
stort, naboeboesi koro nta<>e madjoe' a, bij beeft 
bet lichaam van den zieke (mot toover
kracb tig water) begoteo, tte' e noeboeboes-i 
jakoe, stort geen vocbt op ruij uit, langke 
11daboeboe, ndata' a panggere rioe11ja, koperen 
armbanden worden gegoten, vooraf wordt 
(de vorm) van was gekneed, 1iaboeboe tra
jau-u ri wojo, bij stortte bet vleesch uit den 
bamboekoker, taoe melima naboeboeka kita 1 

dok<mja, de dief beeft zgne steelzucht over 
ons uitgeetort (slecht voorbeeld gegeven); 
11wboeboe, metaal gieten. 

·mekiboe/JQesi, zicb laten genezen door be-

'· 
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gieting; mmigkaboeboesi, overstorten; 11aka
boeboesi }ale, overdekt met vliegcn; wanneer 
iem~nd gescbramd en gehavend en vol jeuk 
uit bet bosch komt, heet bet: hara sondo 
paoeu.ja 1-i jopo, makakata naepe, manoro 
an,9ga mangkaboeboesi, misschien heeft hij 
veel praats gehad in bet bosch (geen wissel
woorden gebrnikt), hij heeft last van jeuk, 
gewis bebben de geesten hem bestort; te
boehoe, uitgestort, teboehoemo bai·oe, de palm
wijn is uitgestort, teboeboemo anan,qgodi, bet 
kind (foetus) is er uitgekomen (van een mis
kraam, waarbij bet kind al vrij groot is); 
tesoroboeboe ( vgl. sorobib·i, op b-ibi), beftig, 
plotseling, onverwacbt, de maat te buiten 
gaande; nainue, nasoroboeboe, tP.sopo, hij dronk 
bet plotseling op en verslikte zicb. 

pamboeboe, syn. m. posoe, ijzeren pen of 
priem, om iets mee door te steken; naam v. e. 
tor, die in ~- mai's gaten maakt om ze op te 
eten; kepcm~ djole, er zitten torren in 
de ma'is. 

mentaboeboe, mentamboeboe, zich verbergen 
(a.. h. w. ,,zich ergens instorten"), t~ setoe 
mentaboeb1Je kare'enja, de verblijfplaats dier 
lieden is verborgen, mentamboeboe taoe setoe, 
mampalaika so.gala, zij bebben zicb ver
borgen, om de pokken te ontloopen, taoe 
11•entamboeboe ri tana ndakae, lieden die zich 
verbergtm in eene loopgraaf. 

Amp. teboeboes-i, geneeskundig behandeld. 
Tog. mo-mboeboedi = B. mrma'i (zaairijst 

in de pootgaten storten). 
boeboekani, beneveld, niet goed helder, van 

de oogen, boeboekanim-0 matm~ja, be josa 
mpodago paugkitanja Joeno,., zijne oogen zijn 
beneveld, bij ziet niet ecbt duidelijk an4Jere 
mensch en. 

boeboeroo, klanknabootsing, alarmse.in op de 
trommen in de lobo, bij gevaar; moboeboeroo, 
de trommen slaaa op eene bepaalde wijze, 

om gevaar aan te kondig~n. 
ooeboetl, de taats van een tol ( een spijker of 

gebroken naald); maboeboett gantji, ~n tol 
van een ~ts voorzien, b06boeti gantji·moe, 
nakadago ngkamoenja, maak een ta.ats aan 
je tol, dat hij goed staat, pakoe ndaboeboew 
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tika gantji, een epijker om er een tol mee 
van een ta.ate te voorzien. 

boedja (ontleend aan bet Boeg. ma'boedja:1111), 
Str. B., epeelkaart, mubuedja, kaartepelen. 

hoedo, pr. t.; loej1i hoedo, loeja mbuem, pinang
eoorten. 

boedoe, Str. B. (uit het Tern.), broekeband, 
plat gevlochten van gekleurde garene, soms 
nog met kwastjee versierd. 

1. boee; memoei:, mtmUabueif, men~/ihueii, me

ntjimoee, mouUoboee, recht noar boven vlie
gen, bv. het latje ( tela), dat bij bet spel 
uwtela door de epeelster in de lucht wordt 
gedreven en dan op den drij fetok ( kudoentoe) 
wordt opgevangen, ndeki rcwa pemoei ntela, 
bet latje vliegt recht nallr boven; mampe
moee, mrmipenUahoei, mampen~jihoeif, uutmpe
n~jiuwee, recbt, eteil de lucht indrijven ; d11 
koepape?itjimoeif tau~ setoe telm~ja, ik zal die 
meisjes zeggen hare etokjee de lucbt in te 
drijven; mampenweeka u;u'o ntriu11, een men-

. schenhoofd de lucht inslingeren. 
2. boee (uit poee), Pm.B., grootmoeder, oud

tante, kuepoboei!, ik heb baar tot grootmoeder, 
wa'a boeingki, onze grootmoeders en oud
tantes, i nyqaboeif, Grootmoeder. 

hoega (Mal. birnh, Mak. him, Sang. b·ihci, Birn. 
wia, Filip. t. bi_qci), Todjo (uit bet Par.), 
Alocasia macrorhiza, Cl. 151, een soort 
aronekelk met groote bladeren en eetbaren 
knol; B. ma.kata [zie I. ka.tllj. 

boegi, To Boegi, zie 2. b'>egisi. 
1. boegisi (vgl. wue!Ji, [2. boeri, woe,.i, en] Tir. 

boegis, Pamp. boeyues; wrsch. voor boe1·isi, 
woerisi ,,geteekend", daar houtskool, woeri, 
het oude teekenmateriaal is en deze huid
ziekte teekeningen op de huid maakt), ich·· 
tbyosis, scbubziekte; w. t. karisa, Lamon; 
keboegisi, aan scbubziekte lijdende; [ boe!Ji8i 
maeta, b. mako<J:ie, zie palantjin!Ju]. 

2. boegisi (vgl. b<Jef!i), ook To Buegi, Boeg i
neee, bet Boegineesche volk. 

boehehe, klanknab., de stijgende toon dien 
men laat hooren eer men den hoogsten toon 
bij bet rnepukoe oereikt, de kreet die ale 
aanloop dient bij bet l&ia, hia <ler mannl'n 
aan bet eind der strofen van den reizang 

(nwme,qo); ook de naam v. e. geest in het 
bosch die een ba.ard draagt en aldue beet 
naar zijn geluid ; mebuehelte, den gezegden 
kreet geven. 

boehoe; boehoe-buehoe, een vogel, gend. naar 
zijn geluid ; kaboehue2, hoeetende met een 
blafgeluid. 

woehoehoe, geluid v. iete dat in modder 
valt, woeboehoe k01w ri lumboe, fiang ! k warn 
hij in de modder terecht. 

boei (Mor. id., Nap. hiboe·i ,,hart" , Mong. boei', 
krooet, afstammeling, v. lev. wez~ns of plan
ten, pajoi buei', rijst opgckomen uit gevallen 
korrels), de kwade invloed eener magisch 
gevaarlijke gebeurtenis (Measa, 75, 57), zoo
als ongunstig vogelgescbreeu w, bet breken 
v. e. kookpot, het la.chen om een dier, enz.; 
ook gebruikt in de bet. tegtmslag, tegen
spoed, en ale bijv. nw. oogeluk brengend, 
onvoorspoedig makend;jakoe taoe boei, bere'e 
ra.si koemtat, ik ben een ongeluksvogel, ik 
beb nooit voorepoed; 1anve pai twekabuei ~ 
malai nwasoe, be,.e'e, 1ncwt1i'a mnpa, bere'e! 
hoe komt bet toch dat je ongduk hebt ~ 
j e gaat jagen en krijgt niete, je stelt bamboe
piekeo op en krijgt ook niete ! d:ja ne'e buei .' 
ala we maar geen tegenelag hebben ! be boei 
p1tlek()e, paloimoe mcmga'e koeu:a·i t1ihaku 1 

se'i siko tetoro mura.si, m.ijne hand is niet 
ongelukbrengend, toen ge gingt koppensnel 
len heb ik je tabak gegeven, nu zijt ge terug
gekeerd en hebt een kop meegebracbt; <Utt 
/)l)ei ngoedjoe i mPa.pa mwnpokaoe jakoe mo
<tsue, be uwra~ri, Vaders mond brengt ongeluk 
a.an, hij zegt me te gaan jagen en ik vang 
niets; ue'11 nueloeloe kumi, siko 111Gtt!Jketii boei 
(of: i Boei), ga niet met ons mede, gij brengt 
ongeluk, tegenspoed (of: bet Ongeluk, aleof 
' t een persoon is) mee; a'//.e uw11jannpa trine 

lllO!tsue, natadji ttpodjoe lagiu:<£, u.atu'u: paliti · 
boei, petuka ri lanykedti i. Anoe .' als een 
jager bet wild ontweit, gooit hij de galblaas 
van ' t hert weg en zegt : ga been, tegt.•n
spoed, hecbt j e aan de knieholte van N.N. ! 

lcebuei j akoe, b!trci moasue, baru m.umeka , 
bare'e morusi, i.k heli altoos ongeluk, ' t zij ik 
ga jagen of visscben, ik heb geen voorspoed. 
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van kleur, boejaroe matanja, hij heeftvlekken 
op 't oog, pembajo boejaroe, een spiegel 
met doffe plekken, boejaroe parada, be djoe
koe, de verf is geplekt, niet egaal. 

boejo, n. v. e. vogel. 

kaboei, w. t. v. we' a (vrouw), vooral gebruikt 
door koppensnellers, eig. bet. "degene die 
megisch kwead kan doeo", omdat v'em af
hangt van den ijver der vrouw bij bet mo
rame (zie rame) voor het geluk of bet on
geluk der koppensnellers. 

1 boejoe (Boeg. boeloe' , Mong. Bis. boeloed, 
Amp. nganga boei = B. nganga ntjoele 

(hart), vgl. Nap. mehoele, terugkeeren, mo
hoele, herhaleo, mopuhoele, achterste voren , 
zetten, en Sang. mesoe(e, terugkP.ereo. 

I. boeja (vgl. 1. boela, boelao, Austron.) ; ma
boeja, wit, ook: licht van kleur, overdr. 
in allerlei gunstige beteekenissen gebruikt, 
tana boeja, onzijdig gebied, tontJi boeja1 

witvogel, w. t. v. poeti'a, I-Oka boeja, licht
kleurige pisang, kit1a'a boeja, witkost, w. t. v. 
pae, 1l'ea of kina'a (rijst), boeja 1rall'o, wit
kop, golf met schuimenden kop; toboejmro'u 
"witkop", het mannetje v. d. lebago (srt. duif), 
(zie ook tangkoeoho]. 

mata maboeja, lichtkleurige oogen, raja 
maboeja, welwillende gezindheid, maboeja 
rajakoe ri siko, ik hen u welgezind; kaboeja, 
witheid , lichte kleur, ma'ai ngkaboe,ja of 
ma'ai kaboejanja, zeer wit, zeer licht van 
kleur, kaboeja ndaja, mildheid, welwillend
heid, koeirai maboe}a raja of ri kaboeja ndaja, 
ik geef 't uit een goed hart. 

mabotjasi, witten1 met wit bestrijken, wit 
op iets aanbrengen; mampakaboeja, wit ma
ken, pakaboeja, maak dat bet wit wordt; 
pa"lraboeja mjamoe, wees mild, betoon barm
hartigheid. 

mampeboeja laboe, een bakmes blank ma
ken, wetten; mampeboejasi lionja, zijo ge
zicht blank maken, bv. door w8880ben; 
m<>mpeboejasi, eene lichte kleur aannemen, 
mompeboejasi lionja, zijn gezicht krijgt een 
bleeke k:leur. 

2. boeja (Pal. Saoes. Sig. id., Mak. boejatig, 
Tomb. Tontmb. u•oejang, Boeg. oedjang; vgl. 
boedja en Gk!. B. 2), pr. t., sarong, in 't 
biz. die onder welke de priesteres zit als 
zij in functie is (p~awo), ook w. t. v. koemoe, 
topi (sarong) en i1wdo (geklopte boomscbors). 

boejaroe (vgl. boela/.oe, boelaroe, boeloroe), 
licht geplekt, met lichte vlekken, niet egaal 

....... __ _ 

Tontmb. u·oeloer), berg, poe'oe boejoe, voet 
v. d. berg, apa boejoe, helling v. d. berg, 
boejoe ntana, heuvel, boejoe ntjolo, vulkean, 
boP:foe ndangi'i, zie 1. boeloenga, boejoe lee, 
kale berg, waarop slecbts alang2 groeit; 
keboejoe, bergachtig. 

moboejoe, een berg vormen, zich ronden als 
een berg; moboejoe2 , zicb ophoopen als een 
berg, ta'inja- m-0boejoe"J, zijo drek hoopte zich 
op; mokalaboejoe, talrijke hoogten hebben, 
mokalaboejoe mol.-alangojo djaja ri lmboe, 
de weg naar I. beeft talrijke hoogten en 
diepten. 

maboejoenaka, verk. t. maboejoe, ophoopen, 
opstapelen, ophoogen, moboejoe21tw kadjoe na
teo, nepa ndjo'oe nabofjoenaka, bet bout 
dat hij had aangedragen vormde een beelen 
hoop, danrop ging hij bet opstapelen, djaja 
ndaboejoe, de weg wordt opgehoogd ; ma
mpapoboejoe, tot een berg doen worden, 
ophoogen, opstapelen. 

11upaboejoe2
, pcpaboejoe3

, berg aan berg; 
patesaboejoeka, ri boejoe saboejoenja, niet op 
denzelfden berg, op een anderen berg. 

boejoeroe, zie 1. joeroe. 
boeka (uit bet Boeg. of Mak.), in boeka po

asa, bet eindigen der V asten ; moboeka, de 
Vasten eindigen of onderbreken. 

boeka·boeka, syn. m. katidoko (soort mandje). 
boekaka, spin, karaja1 boekaka, met· een 

spinnenaard, diefaobtig, snoepzuchtig (dien 
naam heeft de spin om hare pooten), me
karama boekaka, met elaoke vingers, ett'a

paneroe boe.kaka, v. iemd. die zich alleen 
aan den glans van ' t vuur warmt, niet aan 
de bitte ; keboekaka palenja, hij heeft spinnen 
in de banden (is diefachtig). 

boeke (vgl. iboeki en Boeg. boeke), vol, boeke
mo 1rojo, de bamboekoker is vol, boekemo 
baroe rcojo se'i, of ri vojo se'i, deze bamboe 
is vol palmwijn, lioe gaga pe-patoedjoenja, 
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boekemo ri rajakoe, hij heeft zijne vermaning 
te lang gemaakt, mun hart was er al vol 
van; boeke2, juist vol, maoe boeke2 djangai 
ndajakoe, ·intje'emo da koeole1

, al is mijne 
boosheid op 't punt van vol worden, lMt ik dan 
maar daarnaar kijken (om kalm te blijven). 

ma(nga)boekoe, 1JW(nga)boekoeli, iets met 
zijne knobbels treffen, door de oneffenheden 
pijnlijk aandoen, naboekoe ntana paja'ata, 
de oneffen grond doet onze voetzolen pgn, 
naboekoeli ndjO'ia bmgokoe, de knobbels v. d. 
vloer doen mijne billen zeer. 

kaboeke, volheid, dja sani ngkaboeke, maar 
juist v<>I; mampakaboeke, vol waken, gebeel ' 
vullen; maboeketi, opvullen, aanvullen, bij
vulleo. 

sandjanga ntjiboekoe, een span, v. d. duim 
tot den middelsten knokkel v. d. middel
vinger; mantjiboekoe ( voor mantjibakoe, door 
herionering aan boekoe), met de knokkels dcr 
vingers raken, da koe.siboekoe siko, ik zal j e 
raken met mijne knokkels; u-iboekoe ri tann, 
plof ! viel hij op den grond. 

samboeke, 1rimboeke, irof':mboeke, zie mboeke. 
boekili, c. plant welker aanraking jeuk geeft. 
boekito (euff. -o, st. wellicbt id. m. Mal. boekit, 

enz.), met zwarte vlekken of etippen, laJ.·i 
boekito, wi~te buffelstier met zwarte vlekken, 
ajapa boekito, verweerd katoen, met zwnrte 
vlekken; marari boekito, of rangka boeli."itu, 
bertzwijn met zwarte vlekkeo op zijne lichte 
huid; volg. sommigen eene grootere soort; 
vgl. m ·ngka. 

~eko, soort riet aan rivieroevers, dat niet 
wordt gebruikt; w. t. lantiboe. 

l. boekoe (vgl. boengkoe, u·oekoe [enz.] en Mal. 
boekoe, Austron.), knobbel, bultig uitsteeksel, 
oneffenbeid, boekoe djoia, de oneffenheden v. 
d. vloer, laoe boel.-oe ri tmido mboekoe, er zijn 
knobbels aan 't eind der beenderen ; keboekoe, 

knobbelig, bultig. 
meboekoe, knobbel vormen, uitpuilen, be do 

meboekoe taoepi Jore, bet zal geen knobbel 
vormen ale we er op liggen te elapen, gezegd 
v. iets dat hartzeer zou kunnen geven of 
onrust, bv. een onuitgemaakte z.aak of een 
gebeim, m. a. w. slaap er geruet op, trek bet 
je niet aao; laoe peboekoe1Jja, er is eeoe 
knobbelachtige verheffing aan; meboekoe27no 
komp<mja, mangaugkeni ananja, haar buik 
puilde uit, toen zij haar kind onder 't harto 
droeg; tiapeboekoe noe djoia, door de oneffen
hedeo van den vloer pijnlijk aaogedaan; 
meboekoeraka, zich tot een knobbel vormen, 
atie 1·a·1Cali-ntima aoe nepa raicai, ntje' e da 
rneboekoeraka 1-i le' e, ala meQ terugneemt wat 
men paa heeft gegeyen, dan vormt dat een 
knobbel in den bals. 

maboekoe, keboekoe, met knobbels, oneffen, 
hobbelig. 

' '--·-

boekoeli, uitsteeksel, knobbel, boekoeli lokri, 
pisangspruiten die nog zeer klein zfin. 

PmB. boekoe noe goema, Amp. boekue 
uggoemati = B. enyo 11oe goema, zie en.go. 

2. boekoe, nab. v. b. geluid van bobbelen, bor
relen, rommelen, kaboekoe2 karatoe, de trom 
roffelt. 

3. boekoe (uit bet Mak. boekoe'), Str. B., tentdak 
eener prau w. 

boekoeli, zie 1. boe.koe. 
boekoli; meboekoli, ui tpui len, opzwellen ; mo

mbeboekoli 1 bij elkaar de armspier met den 
duim omlaag drukken, om ze te verlammen. 

' boekooe, zie kooe. 
I. boela (oudere vorm v. 1. boeja), in to boela 

ikoe ,, witstaart", een zeer groote veldmuis, 
die op boomen leeft, vet is en gegeten wordt. 

2. boela (uit bet .Boeg. boelang), Str. B., nda
boela tadji, (den baan) worden de kunstsporen 
aangebonden. 

boelalewa, pr. t., hut ; vgl. .Boeg. bola, huis, 
en letra2, richel, leuning, wand van horizon
tale latten. 

boelaloe (uit bet Par.; vgl. bofj1iroe, enz.), 
Str. B., de bontgeplekte schelp waarmede 
men hoofddoeken glad maakt, ook spottend 
gezegd v. lieden die geen schaamharen ·heb
ben; siga ,-aboelaloesi, nakapese, de hoofddoek 
wordt met zulk een schelp geatreken, opdat 
hij plat worde. 

boela ntjoepl, naam v. e. struik met kleine 
blaadjes en zwarte v,ruchten, die zich aan 
huid of kleeren bechten ; naar de uitstekende 
baren daarvan worden ook aldus genoemd : 
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geepitete bamhoe-latten, die men aan de 
huitenzijde eener dorpeom heining liet uit
steken, om den vijand tegen te bouden. 

hoelao ( vgl. l. boeJa en Bie. poelaoe, Ibn. foe- I 
raoe) ; momboelaosi, l'ijet of mala nog eene ! 
weer etampen, nadat ze reeds geetampt of . 
gPmalen is, da koeboelrws1 rrea, nal.·a'ni 11gk11-
ho~ja, ik zal de rijet nog eene ovrrstampcn, 
opdat zij terdege wit worde. 

hoelaroe (vgl. bo~janie, troeroro, boeloroe), ge
zegd van verduisterde oogen, die dof worden, 
zoodat bet met blindheid eindigt; ook een 
verweerd, vcrdoft glas wordt boelm·oe of hoe
loroe gcnoemd. 

hoelata, zie lata. 
hoelati (Mal. boelat, Mak. boela'); man9kabrw

lat1:, groote, ronde oogen tegen iemd. opzetten 
om hem bang te me.ken of zijne verbazing te 

tooncn, toeoe ri 111atat(ia koekaboel<rti, ineens 
keek ik hem met groote oogen aan; 1110111be
knboef{Jfi, elknnr met groote oogen aanzien. 

hoelatoe, bont, bv. zwart en wit, met of zondcr 
andcre kleuren, vooral v. kippen en bancn. 

boelawa, pr. t. = B. 1ro~jmm (goud), olawa 
ntete hoelaira, de leuning der brug is van ' 
goud; in krijgepoczie: boe!mca tasa "zuiver 
goud", een geenelde kop. 

Uit het Pal. overgenomen is boelmro in 
de bet. zilvermuntetukjee, van gering bedrng, 
oude Holl. of Zeeuwecbe dubbeltjee, thane 
nog hier en daar bewaard, VToeger door de 
Loewoeers verspreid ale middel tegen ziekten; 
vooral werden ze gelegd op den bodem v. d. 
bamboe waaruit men r:out aan de buffels gaf. 

Amp. boelawa., goud. 
boelawnni, Tog. = Amp. boelawa (goud). 
I. boele (vgJ. woele en Boeg. aele', Mak. boele', 

Tontmb. u:oele11g); crna boele "een draagkind", 
een klein kind, ndipotoendamo, an.a boele, 
gaat zitten, kindertjee; boele mbalili, zie 
walili, op /iii ; meboelesaka, zich omwenden, 
v. e. kind dat in de sarong gedragen wordt 
en zicb omkeert, zoodat bet van den rug 
van dengene die bet draagt komt afgekeerd 
te worden. 

Meerstr. PmB. 111oboele, iete zwaars dragen 
aan draagboomen, die hi de dwarste van b et 
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voorwerp liggen ; moboelf.djawa, id. ; raboe
ledjaumni, bet wordt op die wuze gedragen. 

mampohoele, in poezie, verzorgen, oppaBSen. 
2. boele (uit het Boeg.), Amp., in ngana boele, 

onecht kind, ngana boele mbau1e, jong van 
een wilden ever bij eene tamme zcug. 

boelebe (vgl. saloebeberi); meboelebe, uitpuilen 
en omkrullen, zooals vet van een dier dat 
geslacbt wordt, meboelebl! /o,.i floe booe ane 
11dahatoe, he t vet der gaboee-viescben puilt 
uit ale ze gehakt worden. 

hoeledjawa, zie i. boele. 
boelelangi, Amp.= B. koelalagi (rolhout onder 

eene prauw). 
hoelendjo, w. t. v. boti (aap). 
hoelengka (vgl. bengka) ; teboelengka, open· 

gegaan, losgeraakt, v. ietM dat geeloten of 
gebonden is , teboelengkasi, koermli-11.tjo' o, 
'twas losgeraakt, ik heb 'topnieuw gebonden; 
11daboelengh1saka1 het wordt opengemaakt. 

boelente (vgl. 2. be11te), pr. t. = B. boelere; 
teboelente, ontplooid, uiteengevouwen. 

hoele nte'a ') of taboele nte'a, eoort pisang die 
meestal niet hoog opgroeit en groote vrucb
ten draagt, maar aan elken tros slecbts 3 
of 4 kammen ; een and. naam is loka trmrloe. 

boel~o, PmB. = B. boelere, zie I. le.o. 
boelere (vgl. lerle), n. v. e. ert. krekel, kleiner 

dan de toepako en donkerder v. kleur, laat 
zich des avonds hooren, beeft zijn naam 
naar het uitgraven v. d. wortels der planten, 
boelere sa119njn2 1ulapepate, maka 11aboelere 
taoe mate, de b. wordt altoos gedood, want 
hij graaft de lijken op; meboelere, zich ont
plooien, zich ontvouwen, opengaan, v. bloe
men, meboelere lionja, zijn gelaat ontspe.nt 
zicb, meboele,·e mjml.ja, bij komt los, wordt 
mededeelzaam; ma(nga)boefe1·e, ontvouwen, 
ontplooien, openmaken, ontbullen. 

boeletorl, Amp. ; momboelet01-i1 klapwieken. 
1. boeli (vgl. 1. goeli, 1. poeJ-i, [tnoelil), Amp., 

acbterdeel, onderste deel v. iete dat staat, 
boeli ngkalando, onderste deel der draag
mand, boeli mbada, onderste deel van bet 
kapmes, akoe la boeli, siko ·nda doeloengi, 

f') Op 1. loka boeli nte'a genoemd.J 

j 
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ik op de~ acbtersteven, gij op de plecbt. 
B. boeli<mi, monding eener ri vier. 

2. boeli (vgL I. 1roel1); knboelia, P., bedwelmd, 
bv. door bet kauwen van zekere pinangsoort. 

boellani, zie 1. boeli. 
boeltgi, pr. t., sarongband, parall . m. hongkoli. 
boelii, klanknab. v. tromgeluid. 
boelllingi, zie !ii i. 
bo~li mbooga, n. v. e. kruid. 
[boell nte' a, zie hol'le nte'a.] 
hoelio, pr. t. en ook Amp., bont, gestreept. 
boeliti, zie 1. liti. 
boeloa; moboeboelua, zich diep vooroverbuigen, 

bv. v. iemd. die zijn aa~ laat onderzoeken. 
boelo-boelo (vgl. Mak. boelo ,,bamboe" en 

Mal. boeloeh2 ,,pgp, buis"), lampeglas, glazen 
scbacbt, pijp, buis. 

dn119e ndahoelo2, ndatoboelo2, sago toebc
reid in cen peperhuis van blad, met een 
latje in de lengte er doorheen gestoken, 
waaraan het bij ' t vuur gehouden en om
gedraaid wordt, totdat het gaa r is. [Ecn 
ander toboelo2, zie afz.J 

boeloe, in de uitdr. /J()e/oe soemi, [boeloe 11Uoewi] 
(uit bet Boeg. boeloe sul"mi'), knevel, snor. 
die uit enkele stijve haten bestnat, zoonls 
bij de k a t en bij sommige men.ichen. 

pr. t. boeloe11g9olo_i, wdl. ,, hangende hareu " , 
verklaard met J>t>'oe~i ntja119yuri, bindsels 
der horens op een Rtrijdmuts. 

boeloe-boeloedi (vgl. boej oe en Bob. hoeloerl). 
Tog., heuvel. 

1. boeloenga (van boeloe, .oudere vorm van 
boejoe, berg), of buejue nda1111i'i, wal, op
hooging van den Meer- of rivieroever, bank 
bij den oever, waarachter eene inzinking 
blijft, die veelal. vol water staat, landtong 
die een waterplas van ' t Meer of van de 
rivier scheidt. 

2. ~loeoga, PmB., n. v. e. kruid. 
boeloesi ; meboeloesi, zich plotseling wenden, 

bv. om iemd. ann te valle n of tegen te houden ; 
maboeluesi, zich ineens tegen iemand keeren, 
be koele'o wawoe, rlja meboeloesi, da mabue
loesi jakoe, ik heh ' t varken niet kunnen 
pakken, bet keerde zich plotseling om, om 
mij aan te _vallen. 

In Saloem. is boeloesi syn. met boelao~i, 

zie boelao. 
ooeloko ; boeluko mata, groot v. oogen ; mo

lwelolw, groote oogen opzetten, maboeloko:N 
joenoe, de oogen tegen anderen opensperren. 

boeloli, zie Ioli. 
ooelont.jo, zie lontjo. 
ooeloroe (vgl. boeja1'0e, boefome, 1roeroro), ver

doft, verduisterd, van de oogen, ale 't wit 
en de pupil worden overdekt door een wit 
hoornvlies, of de oogbal wit wordt, dof ge
worden, zooals een verweerd stuk glas. 

boeloto (vgl. f,oeroto), Todj. = B. 1roeroto 
(muskiet). 

boel6tori (Boeool Gor. /Jolotoelo), kegclvormige 
adem wortel, uitstekend boven den modder
bodem, nevens bet daar groeiendc bout, aan 
den oever van den benedenloop der rivieren; 
de wortcls (kale m1><>-pa) strekken zich ver 
onder den grond uit ; de b. dient a la toover
middel om de rijst te doen gedijen. 

hoembi; meboembi, slaan met de hand of met 
eenig voorwerp; 111<1( n9a)b0Fmlri, iets slaan. 
po-iii ngkurn oee eira oele ndabo;;mbi, de loop 
der rivier is (zoo kronkelend) ala eene slang 
die geslagen wordt. 

l. hoemboe (Jav. Mal. hoemboeng), g roote bam
boe-koker van 2-3, soma van 7- 10 gele
dingen, voor water of palmwijn. 

2. hoemboe, opgezwollen , opgezet , hoemboe 
umtanja, zijne oogen zijn gezwollen; meboe
mboeri, opzwellen, zicb uitzctten, mehoemhoeri 
dada ntaoe me11gosahaka, de borst van den 
mensch zwelt, als hij diep adem haalt, melJOe
mboeri salatw, napesoea noe 1190}01!, de broek 
zwelt op, ala de wind er in blaast, mehoe
mhoeri tm1ta'i boetolo, de bodem der · ffesch 
rnrbeft zicb (er zit eene ziel in); teboemboeri , 
gezwollen, uitgezet. 

3. boemboe (vgl. l. lf'Oemboe), Amp. ; bMinboe 
jangi, bemelpool. 

boemboejaU, hetz. ala boemboejoli. 
boemboejoli (vgl. boemboejali en jol1); tebor

mboejoli, gezegd v. oogen die teu heme! ge
richt zijn en been en weer roll en, bv. bij een 
stervende. 

boemboekoe, zie 1ruekoe.. 
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boemboengani (Mal. boeboengan), pr. t. = B. 
1roemboe (kap, nokbalk van 't dak). 

boemboerege, zie rege. 
boemboeroga, zie 3. 1·oga. 
boenari, los in den buik, door veel eten of door 

onvoldoende spijsvertering, zoodat de buik is 
opgezet en men telkens winden laat. 

boeodari (Mal. boe-mlar); maboendari, in 
groote hoeveelheid tegelijk uit eene opening 
kumeu, 11uibotmdari na11anja, de ctter puilt 
er uit. 

1. boende [Mor. id.]; meboende, spartelen, op
springen ; meboende2 asoe, noendjaa 11ape
boe11deka1 de hond springt aldoor op, waarom 
springt bij op? meboende2

, be napodjo, hij 
spartelt tegen, hij wil niet. 

2. boende (Mak. boenre), een schepnet van 
1/ 2 vadem Jang, om visch te vangen; mo
boende, visschen met zulk een net. V gl. 
1roe11de; wrsch. is boende overgenomen en 
beboort bet tot bet Str. B. 

1. boendoe (uit 't Boeg. boenroe', rot), Str. B., 
uitgeput door te zwaar werk, boendoemo ta
oe setoe, mampoboendoe kasondo ntetalanja, 
die man is uitgeput, door zun vele werk. 

2. boendoe (vgl. 1roentoe1 [1coendoe]), Amp., 
stomp, niet puntig. 

boeoe (Boeg. id., Mal. beroenai), Todj., Anti
desma Bunius (Cl. 257), een boom met eet
bare vrucbten. 

boenene, zie bonene. 
boenga (vgJ. U"oenga en Loin. boenga, jong 

meisje), in eenige planten-namen, b.v. boenga 
m<mde, Todj., een kruid dat door de priesteres 
(bali.a) wordt gebruikt; de vruchten wendt 
men aan om bet vlies te licbten van de 
oogen v. oude lieden ; boenga oesa, Todj., 
n. v. e. kruid. 

pr. t. boenga daua, kruid, genoemd in 
den priesterzang, missch. boenga dja1ra (Mol. 
Mal.), Quamoclit pinn~Cl. 2910; boenga 
jole, een tooverkruid in den prieeterzang 
genoemd ; boenga borie, b. pe' ando, b. pe' ooe, 
b. pelengo, alle tooverkruiden nit den priester
za.ng. 

boengaa, ·zie 1. ngaa. 
boenganga, zie nganga. 

, boengani, pr: t. = B. bangani (inhoud), nda
boenganika doeei, de sirihzak wordt er mede 
gevuld. 

' boenga raoe, een waterdi.er, dat op een kleine 
spin gelijkt en te zamen met de doe'o op vaste 
tijden de rivieren opzwemt; met zijne kromme 
pooten kan bet zich ook O\"er land bewegen; 
wordt gegeten, smaakt als de boengka (krl\b); 
misscb. is boenga bier uit ' boengka ontstaan. 

boenge'a, betz. ale boengere. 
boengere (vgl. boenge'a, boengin), zie 1. ere. 
boengge (uit bet Par., vgl. boengkengi), ma.nd 

van sagopalmbladseheede, van buiten ver
sterkt door opgelegde bamboelatjes of idjoek
baleinen, doorvlocbten met rotan en van 
rotan hengsels voorzien, met een deksel waar
over de bengsels kunnen gebogen worden, 
zoodat bet stevig zit; gebruikt ale koffer, 
om katoenen goederen enz. in te bergen. 
Tor. II, 187. 

boeoggi-boenggi, vleeschwockering op de voc
ten of aan de enkels. 

boenggo-boenggo, een zoetwatervisch, ook boe
nteneki gend. 

boeogi, een etruik die op de sosopo gelijkt. 
1. boengini (Mong. boengin, Nap. woengi 

,,za.nd"), eiland. 
2. boengini, bet weefsel a. d. bladscheede v. d. 

kokospalm, boengi11i ngkaJoekoe 11datakdoeka 
doe' 0 1 met weefsel van kokosbladscbeede 
wordt bet vischgebroed opgescbept. 

boengio, Amp., diefachtig. 
boengiri ( vgl. boengere, 2. kiri); meboeugiri, 

splijten, van bet vel, v. elkaar wijken, v. d. 
randen eener wond, wali-mpeboengiri moeni 
we/,a aoe nepa osa, de pas genezen wond.splijt 
weder open; teboeboengiri, gapend, v. e. wond. 

1. boengka ([Mor. id.]; vgl. 2. oengka); mo
boengka, een plotselingen overval doen ; ma
( nga )boengka, iemand overvallen, Lago jo1·e 
ri djoemoenj a naboengkasi asoe, 't hert dat 
in zijn leger sliep werd door de honden over
vallen. 

Amp. moboengka, twisten, ta singk01w taoe 
samponga, moboengka, raposo kioekoe, ma
rapa porongo, de getrouwden harmonieerden 
niet, zij twietten, er werd een kokosnoot in 
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tweeen gedeeld, bet buwelijk was ontbonden. 
2. boengka (Laj . boeti.gkang, Doer. boengkan, 

Boeg. boekmi.g), krab; w. t. tamboeg<ma; 
[boengka malodjo, zie mi.gkotUi]. 

boengkala, Amp.= B. bangkala. 
boengkale; meboengkalesaka, uit elkaar gaan, 

zich verstrooien, niet meer bijeenblgve.n, 
p<U!pekoe ewa meboengkalesaka wajaa ngko
mpokoe, ik voelde alsof mijne ingewanden 
uit elkaar gingen; teboengkalesaka, uit elkaar 
geraakt; maboengkalesaka, uiteenbalen, uit 
elkaar doen gaan, verstrooien. 

boengk.engi, Amp. = B. boengge. 
boengkere (vgl. kere), praatgraag, dadelijk 

oververtellend wat men hoort, al is 't ook 
geheim, luidruchtig in 't oververtellen. 

boengkilo, pr. t. = B. tobongkilo (roofvogel). 
boengkoe (vgl. boengkoesi, woengkoe, 1. boekoe, 

bonggo, [enz. , pongkoe, poengkoe] en Mal. 
b<ni.ggol, Loin. boen.gkoet), bult, bochel, boe-
1i.gkoe ntana, kleine verheffing v. d. grond, 
i Boengkoe, de Bultenaar, da napendjojoka 
boeti.gkoenja, ( moge hij zoo lang leven) dat 
zijn rug zich zoo kromt, dat bij er bij kruipt, 
boetigkoe baboeno, de pit der lansat. 

moboe,i.gkoe, met een bult, bultig, keboe
ngkoe, id.; m-0mboeugkoe2, kamboengkoe'!, zich 
bultig verheffen, bulten vormen, momboe
ngkoe2 ananggodi ri kmnpo noe inenja, het 
kind vormt eene verhevenbeid in den schoot 
zijner moeder, kamboengkoe2 i11osanja, zijn 
adem vonnt in zijn lichaam telkens ver
heffingen ( doordat de buik op en neer gaat); 
singkamboengkoe, in menigte uitpuilende, 
zooals kinderen die met elkaar in een sarong 
kruipen en etoeien, biggen en hondjes, die 
in aantal aan de tepels der moeder hangen. 

mampeb°'mgkoei (-tigkoeli), iemd. minach
tend behe.ndelen, doen e.leof hij de mindere 
is, hem veronacbtzamen. 

meboetigkoelaka, -t1aka, zicb verheffen, zich 
tot een bult maken, door bv. een hoogen rug 
te maken, in elkaar te duiken. 

tabomgkoe, zie ah. 
monwengkoe'l, in elkaar gedoken, met inge

trokken leden nederzitten; tamoengkoe, of 
verkort toomgkoe, berg; santamoetigkoe, een 

, __ 

heele berg, w. t. v. santjowoe (1000); mota
moengkoe, zich ala een berg verheft'en, boejoe 
an.-0e motamoe11gkoe sindjaoe, de berg die zich 
ginde verheft; motatamoengkoe boere ri banga, 
mlapapotatam-Otngkoe, bare' e ndasao, er is een 
kop op het zout in de me.at, men heeft bet zich 
laten ophoopen, bet is niet gladgestreken. 

toliboengkoe ,,die een boogen rug maakt", 
w. t. v. nggaroe (kat). 

bomgkoela, met een ronden, bultigen vorm, 
vooral in de uitdr. boengkoela 11fjoesoe, ge
zwollen v. borsten, met borsten die reeds bol 
word en, geiegd v. e. aankomend meisje, pep<J
kono i Datoe pepoee: toeama mate t011tji, tre' a 
boengkoela ntjoesoe, de slaveu die de Vorst 
v. Loewoe' wenscbte als scbatting, waren: 
jongens die reeds een vogcl met 't blaaeroer 
konden doodscbieten en meisjes met opko
mende borsten. 

pr. t. 111oel"flk<>e, berg. 
naanti nt-0manimoe:ngkoe, door de hoofden 

aaugebracbt. 
p()mama 11to111ani111oen9koe, waar de hoof. 

den uit pruimen. 
111oe119koe mopamoengkoe2

, zich a.ls bergen 
verbeffende. 

Namen van bergen: Jloengkoe Maragi 
"Kleurige Berg" (bet dorp Lepati), J/. Da
n.dale ( W a wo Lage )1 M. Melintango "Berg 
die uitkijkt" , M. Telande "Berg die zich 
verbeft" . 

boengkoe jali, Tog., enkelknobbel, B. 1roeJ.:o,, 
jali. 

boeogkoesi (vgl. boengkoe, iroengkoe en Mal. 

boe1J9koe.s, Mak. Boeg. boe11gkoesoe'), I) t.>en 
aantal pine.ng· en sirih-vrucbten, gepakt in .... 
bladscheede v. d. sago-palm, geschenk dat 
steeds wordt aangeboden bij ecn huwelijks
e.anzoek; Tor. II, 14, 17; ook wcl: een pakje 
met toovermiddeleo, de.t door een deskundigc 
in iemands lijf wordt getoovcrd, opdat het 
de.ar openge. en zijne werking verrichte. 

2) P., dik, mollig, rond, v. kinderen en 
meisjes. 

boengkoroe, zie koroe. 
boengoe (Tag. 'bw1goes, een zeevisch, Sang. 

bongohl, Opbiocephalus striatus), een zoet-

6 
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watervisch, die in 't Meer voorkomt, Gobius 
Sarasinorum, Mol. Mal. ika11 paloe2

, Tor. IL 
3i4, 375 e n Weber, bl. 212. 

boengoeti, het weefsel aan di.' blad8cheede v. d. 
kokospalm. 

hoeni (vgl. bon1iag1'), pr. t. = B. bone (rand). 
rnelintjoPgi ewa lioeni, bliukend als zand. 

boenfagi (Boeool bonfrt,?i ; vgl. boneagi), Amp. 
en Str. B., zandbank in zee. 

l. boeno, A.mp. = B. bahrwnn (lansat). 
2. boeoo, pr. t. = 1roenoe (wcrpen). 

a) fapampt'boetw2lm, la.at ons er eens mee 
werpen. 

Ii) tapebonwka ri raira, laat ons l'r mee 
werpen in de lucht. 

boeooeo; 111obon10eoki nana ri raja ·mbela, dP 
etter hoopt zich op binncn in de wond. 

boenongkori, zie bommgkori. 
J. boenta [Mor. l<"oentaj , Sloetia Minabassac, 

een boom welks bast tot kleedingstof wordt 
geklopt (Gkl. B. 2, 3); de bladeren word en 
gegeten. 

2. boenta (vgl. woe11ta, _[oentas·i, 2. be11te] en 
Tomb. 1r~11ta '1 Tontmb .. rdta'); maboentasi, 
met geweld tevoorschijn komen, in grootc 
hoeveelheid ergens uitspuiten, maboe:ntasi 1ia-

11a ri hisoe, de etter spuit overvloedig uit de 
puist, maboe:titasi manoe ri bontjo, de kippen 
storten zich in een drorn uit het hok; ma
(nga)boentasi, laten uitstorten, uitspuiten, 
bv. door een dam door te steken of een ander 
beletse\ te verwijderen; moboeutasi lamba, de 
buffels vrij laten, zoodat ze zich in den bemel
poel storten en rege'n veroorzaken, Tor. I,393. 

memoenta, wed er opengaan, v. e. wond die 
genezen is geweest, 111emoenta2, rrali-ngka
djoe' a 1-i 1rakanja 01ci1 't is weer open ge

gaan, opnieuw ziek geworden op de vroegere 
plants; 1cali-mpemoenla moe:ni u·elakoe, mijne 
wond is weer opengegaan. 

boentaki, Tog., rups. 
boentall, Amp., gescheiden levende, v. e. echt-

paar. 
boentara, Amp.= B. bantara (strik). 
boentari (Mai". boentar), Amp., dikbuikig. 
boente (vgl. boe:titi), Amp., zwanger. 
l>Qentegl (vgl. tcoe:tite), grauw, loodkleurig, 

'------

boentegi u-iu·i ntrwe ma:ndioe 11unroero2, de 

lipperi v. iemand die heel vroeg b8'tdt, zijn 
loodkleurig. 

hoenteneki, een zoetwatervisch, ook boe11g902 

gend. 
ho en ti ( vgl. bonite, Koe!. boe:nti, uitkomen 

v. d . vrucht der rij st, Mal. boenting), ecn 
ziekte-toestand bij meisjes, waarbij de men
struatie uitblijft en de buik opzet; boe11ti 
ntana, hoogte, heu vel. 

boentjani ; moboe:titjatl'i, uitdeelen, smuw tao1· 
merapi, be koekoto mobomtjm1i, velen vragen, 
ik kan niet uitdeelen; in 't biz. de in bamboe 
gekookte pakjes rijst ( 1rinaloe) uitde.elen op 
ecn feest ; die pakjes beeten dan ook we! 
hoentjani; 11daboentja11i u>i11aloe, be:mo ua· 
popea bopntjani, de pakjes rijst werden rond
gedee\d, hij wachtte niet meer op die pakjes. 

boentjila, zie sila. 
boentjoe (vgl. [l. boesoe], 1. 1roe.~oe, u:<mt.foe, 

f 1roenfjo1·]); moboe:ntjoe, uit de scheede komen, 
v. d. penis in erectie; momoenf:j oe, dekken , 
springen, coitus verrichten, v. dieren. 

boentjoemboli, zie u>oli. 
boentjoenga, pr. t. = .B. woentjoea, drempel

balk, dwarse bovenvloerbalk. 
boento, kreng, alles wat vanzelf gestorven is, 

rot, half vergaan, boento apoe [ vgl. 1. bongko ), 
oppervlakkig gerookt of gedroogd, v. vleesch 
of visch, zoodat bet binnenste rot is, boento 
ri djaja , ane ndarokoe 1110/ioe, da eu·ai:nUe'f 
kaboento utaoe, een kreng op den weg, Rls 
men doorzet om (da t) voorbij te gaan, dan 
zal men ook een kreng worden (men moet 
op de pla.ats overnachten), masae siko, cla 
boento kami m.opea2, ge zijt lang uitgt!bleven, 
we worden murw van het wacbten, da boento 
Jakoe mampepali baoelakoe, ik zal nog rot 
worden ·van 't zoeken mijner buffels, ane 
be madoedoe ndasari, da boento konaoe, als 
hij niet geregeld wordt afgetapt, dan bederft 
de suikerpalm ; boe:nfo1 mata ndeme, de zon 
is bewo\kt. 

meboento, doode visch gaan zoeken, na "een 
stortvloed, of• nadat er met vischvergift is 
gewerkt, iu•e:ngi mokama11de taoe, se'i2 da 
·ndjo' oe meboento, da re' e boent01va sompe ri 
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binan.gkari, gisteren heeft men met visch
vergift gewerkt, vanda11g gaan we doode 
visch zoeken, er zu lien wel doode vi88chen 

zijn blijven liggen in de droge bedding. 
boe?~to wordt we! eena verward met boPlo; 

zie aldr. 

hoentoe (vgl, 11·onlfU1.'); ma( 11y11)bon1lo1', zeggen 
niet verde~ te gaan, achterlaten, laten liggen, 
jonwenja uabondoemo, be1110 nakoto me/ indja, 
zij hebhfln hun makker achtergcliitcn, hij 

kon niet meer loopen, podo anoe 111akodj,, 
mesoe-1coe ri p<mga'e, anoe da119ga 1ulaboe11toP, 
slechts de dapperen doeo den nanvnl bij het 
koppensnellen, de zwakkeo laat men achter; 
boentoenja bara n/e malai 11ge11a, mal.:a kuP

kita rijapa n.abotmtoe, misschien hecft hij ie ts 
acbtergelaten toen hij zooeven is weggegaan, 
want ik zie katoeoen stof die hij heeft achter
gelaten. 

fRboentoe, v. d. endeldarm, die uit het ach
terste komt (zie ko/oi), teboentoe koi 11111afo, 
de cndeldarm komt uit 't 11chte111te; of'f 

lebuentoe, water dat plotseling te voorschijn 
komt., . bv. door verbreking der afsluiting of 
Lij stort v loed, en <lat allcrlei d r!j fbout, enz. 
medevoert. 

ma(119a)boe11IO€li, voortduwen, afsnauwPn, 
hard toespreken, clja uaboentoel i joenoenja, h !i 
snauwtzijne makkersmaar af,pal.:oel-i 111aliogu1· 
naboentoeli noe oee, pillen warden met water 
(door de keel) gedreven ; 111eboe11toeli, toe
snauwen, bits antwoord geven (dus: met 
woqrden voor- of achternit du wen); maboP
n.toelaka, voo1· zich uit drij ven, v. e'. stort
vloed, die drijfhout enz. meevoert, 1mfa, s6/,:a 

naboentoelaka noe oeif, boomstammen, boom
stronken werden door 't water voortgedreven. 

Amp. boe11toeli, baad hem, duw hem in 
' t wutcr, 11aboenweli, b!j duwde hem in 't wa
ter, haadde hem. 

boentoelOngJ, Todj., een kruipplant. 
boentolo, zie ntolo. 
boeoe (vgl. 1roeoe [en Mor. boeoe]), klanknu.h. 

v. paffende ~eluiden, ook gez~gd van wijd 
geopende oogen, boeoe, boeoe matanJa mado119e I 

bambari, wijd gingen zijne oogen open bij ! 
het hooren van ' t bericht, boeoe, boeoe oeif, I 

, __ 
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' t water is zeer held er, kaboeoe" ofoenja, paf! 
pnf! gingen zijne winden; kaboeoe, w. t. v. 
ang!Ja, geest, spook, omdat zij tegen de men
schen grootc oogen· opzetten. 

hoe'oengi (vgl. boeoP), Amp. ; 1110111bue'oe11gi, 
groo te oogun tegen iemand opzetten. 

hoeonaka, pr. t. , para II. m. ha11yoe11aka ( richt op). 
hoera, pr. t.; tebon·112 sintgi, de varkena gaan 

uan 't knorren. 
hoeranggo, grnuw, grijs, onbestemd v. kleur , 

nict helder [zie ook u·oera11ggoj, boemngyo 
111ata11ja, zijne oogen zijn nie t heldcr, dof, 
baoela boeranggu, be 11ta11i maeta, memata 
nygaroe,een grauwe buffel, niet bepaald zwart. 
met de k leur v. kattenoogcn, boera11ygo { io1!ja , 
ka.~i11dara 11ta11a1110 se'i, zijn gezicht is grauw, 
bet ziet er uit als de grond bier. 

boerangkasi (vgl. l. bangka); 111eboera11gkasi, 
schreeuwerig spreken, aangaan, standjes ge
ven, tu peboera119kasi, icmand die gauw een 
hu.rde stem opzet, spocdig lawnai maakt : 
11111bon·f111yka.~i jrJf' llflf' 1 andcrc mcnschc n hard 
toespreken, 11djo 'c1e. 11wbuerangka.~i, 11wbul'
nmr1k11.~i dt~llct1 hij g1111t t!Chrt!llUW1•n, tcgl'll dt• 
rijstyogels schreeuweo. 

boere (Toad. 1ruPras ,,zout", Tontmb. id. 
,,strooien'·; [vgl. 1. icea, 1rr1erej), zout. uit 
zcewater bercid (Tor. II, 338-341 ), ln1l'J'I' 
111awoerere, korrelzout (ingevoerd), bof'l'e yam 
(van 't ~Jal. garam), ingevoerd zout, buf'l't< 

da. 111ata, ongekookt zout ('t inge\'oerde zout, 
omdat bet springt als 't gebakken wordt; 
bet Tor. zout is gezoden en doct dit dus 
niet); /)(Jere samponga, een stuk (Tor.) zout, 
bon·e /l(fop(mga, zout dat in stukken voor
komt. 

111obol're, zout z1eden, poboerl', zoutkeet, 
tijd, wijze v. zout zieden, to11obuere, zout
zieder; ma( uga)boeresi, zouten, 11e'e 11<Jabot-
1·e.~i gaga, ' t moet niet te zeer gezoutcn 
worden. 

PmB. maboere, zoutig, zilt. 
meboereka, zich ontplooien, zich versprei

den, ma(nya)b.oereka, verstrooien, versprei
den, 11aboereka apoe, hij haalde hct vuur uit 
elkaar; ki.,,a'a uoboerekataka 11tape, de rijst 
is doortrokken v. d. gist; teboereka, ver-
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strooid, verspreid, po1'1-m11n pogombo, 1Pboe
rl'km110 tnoe, de vergadering is afgeloopen, 
de mcnschen zij n 11 l verspreid. 

fboereka, zie bot>rl'. ] 
boereke., zie 1. rl'kl'. 
boerenge, zie rf'llfJI'. 

boerengge, zie r Pll!f'JI'. 

hoerere, ziP 2. rl're. 
1.boeri (vgl. 2.poP1·i en Jav. bjot>r), plons! 

plomp ! nnhooteing v. d. klank v. iete dnt 

in 't water valt, ook v. 't geluid v. e. wind, 
IHwri oton(ja, rang! liet hij een wind ; sa

boeri, 1rol'boeri kono Ol'e, plons ! kwam het 
in 't water terecht; kabon·i2, al plonzende : 
si11gkaboeri fOl':lllpa 1-i Ol'f1 tegelijk plonsden 
de kikkers in 't water. 

2. boeri (vgl. 1. boegisi, [woenl, en Boeg. hoeri', ' 
Jav. boerik, Mal. borek), in boeri 111m10I', • 

wdl. ,,kippenspikkels", witte plekken op de 
huid, vooral van handen en voeten (Tor. I , 
91); kelHJt'ri mmw, met dit gedeeltelijk al
binisme behept. 

boeriJw (met sutf. -o), gestreept, met lichte 
strepen op donkeren grond, asoe boeriko, een 
gestreepte hond, jolme boe1·iko, witte schelp-
11.rmband met zwarte strepen. 

maboerikosi, van strepen voorzien, woorden 
verdraaien, opsjeren, overdrijven, naboerikosi 
paoe11jn, hij siert zijne woorden op ; teboe
rikosi paoe11ja, zijn verhaal is gekleurd. 

boeria (Sa'd. boeria', mand), zeef voor ge
stampte mai's (Tor. II, 185). 

boeriko, zie 2. boeri. 
boerinti (Bad. 111al'i·11ti,' Sang. bohinting, Bent. 

woi11tin), zwartbont, v. hoenders. 
boeritani (Tom. bolita11 ), tandvleesch. 

1. boero ( vgl. woero, enz. en Bad. boera ,, blind 
m. witten oogappel", boeroe ,,aan een oog 
blind" , Moag. boedo', wit), niet helder, niet 
goed ziende, baoela boero, een buffel met 
doffe oogen; Tana Boero ,,Nevelland", bet 
onbekende land in eommige' verhalen. 

2. boero, een syn. v. g<U1a (sperma), op de
zelfde wijze g(lbruikt ale scheldwoord. 

boeroe (Bad. boeroe', harde pinangnoot ; [vgl. 
tl'oegoe]), kort, ineengedrongen, niet goed uit
gcgroeid: taoe boeroe, boeroe2, boeroe-eke, boe-

'-- ·-
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rne-nteke, een kort, gedrongen mensch, djoeja 
boeroe of kortweg boeroe, kleine, harde, 
minderwaardige soort pinang, die men ge
bruikt bij gebrek aan beter, salana boeroe, 
een korte broek, meboeroenaka, -taka, zich 
inkrimpen, zich korter maken, mampaka
boeroe, kort maken, inkorten, 11aboeroetaka 
ngkando' IP' enjn, meboeroetaka le' e ngka11do, 
de reiger kort zijn hats in, de hale v. d. 
reiger kort zich in. 

malaboProe (oorspr. is boeroe syn. met lemo, 
in de bet. nklomp"), formeeren, gezegd 
v. d. Schepper, P oee mPalaboeroe malaboe
roe tana pai Jangi, faoe wo' oe nalaboeroe, 
de Heere Formeerder heeft aarde en hemel 
geformeerd, ook de menschen heeft hij ge
formcerd ; talaboeroe, een korte in zijn soort. 

maliboeroe, klein v. stuk, kort van ge
stalte, taoe maliboeroe, een kort mensch, 
gantji maliliboeroe, een vrij korte tol; ma

mpakaliboeror, kort maken, verkorten, ma
mpaliboeroe.si, inkorten, korter maken. 

Pm B. boeroe mpaneki ( vleermuizen-pinang), 
een boom welks bast wordt gebruikt. 

hoeroeboeki; meboeroeboeki, kippenvel krijgen, 
oneffenheden vertooncn, door puistjes, blaas
jes, pokputten, meboeroeboek·i pelanja, paka 
eu·a ·1rone, zijne huid vormt oneffenheden, 
a\lemaal ale stukjes rijstkorrel. , 

boeroekoe (vgl. 2. 1·oek·oe, poe1·oekoe), krom, 
niet recht van beloop, meboeroekoe, zich 
krommen, pae meboeroekoe, rijst welker aar 
zieh kromt, eer ze nog gevuld is; siboeror
koe (ook siboroekoe, door invloed v. 't syn. 
simboroesoe), in elkaar geetrengeld, in elkaar 
gebogen, bijeengenomen, zooals de plooien 
v. e. kleed, geplooid, met frommels, siboe
roekoe oea, de epieren zijn in elkaar ge
draaid, verrekt; teboeroekoe, in elkaar ge
drukt, gewerkt, in elkaar gebogen ; nda
boeroekoe, men heeft het in elkaar gedrukt, 
gewerkt, gebogen. 

boeroenga (Boeg. boeroengmg), een zeeschelp
dier, een lang puntig horentje, v. d. vorm 
v. e. alikruik, wordt gegeten; de echelpen 
worden ook in 't bosch gevonden, waar de 
memengi ze been brengt. 
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boeroto (vgl. boeloto, u·oeroto en Minah. t. 
woerowk), PmB. w. t. v. nodjo (muskiet) i 
[zie ook 1rneroto]. 

boese-boese, nijdas, dadelijk boos wordend, 
kort aangebonden. 

boesegi (Tontmb. oeslg), gerommel in den 
buik, losheid in den buik, waarbij men telkl'ns 
ten onrechte meent te moeten afgaan, 11a

k01ii langa, napoboesegi, ma' ai kaboeseginja, 
hij. is aangetast door buikziekte, daarvan is hij 
los in den buik, hij is erg los in den buik. 

boest, paf I plons ! klanknab. van een knal of 
schot, of v. een val in ' t water ; meboe.si, 
knallen, plonzen, paffen, meboesi pcmagoe
nwe, de geweren knallen, peboesi ntjoerodado, 
b~t paffen, achieten der soldateu i tepapo
boesi kajoekoe ma11a1coe, met een plof vielen 
de kokosnoten neer. 

tcoeboesi ndji komponja, pl one! k warn (het 
zwaard) in zijn buik, woeboesi ri oee katoe
doenja, plomp ! kwam bij in ' t water necr. 

pangaboesi, bet in den grond dringen van 
' t zwaard waarmee men een bond bfi . ' t wicbe
lcn den kop beeft afgebouwen, zoodat bet 
zwoard een snede in den grond geeft (Measa 
76, 66). 

boeso-boeso (vgl. boesoli [en Mor. boeso]), ge- 1 

zwollen ~oor veel ingep.ropt eten; dik, mollig; 
boe:to2 kor<nlja, zij heeft een mollig licbaam ; 
moboeso2 mangkoni, be sako tepo'i11osa, den 
mond volproppende bij ' t eten, zoodat men 
niet kan ademhalen ; d}a 11apoboeso2 pangko
ninja, hij gebruikt zijn eteq maar om zich 
den mond vol te proppen. 

1. boesoe (vgl. 1. u:oesoe, u;oetJtjoe, boentjoe en 
Ibat. boesoj, Ilk. boesor, Pang. boesoe n vijand", 
Boeg. moesoe', Mal. moesoeh ), · de d warsbalken 
die borizontaal loopen tusscben de dakribhen 
(kaso aja), om deze uiteen te houden; moboe
soe, kleederen wasscbeo, door ze in 't water te 
duwen en in elkaar te drukken, om 't vuil er 
uit te wasscben, saboe 1ulapoboesoe2ka rengko, 
zeep om er de kleederen mee uit te wasschen; 
naboesoe2 poed}oe ngkoronja, zij wascbt hare 
kleederen; rnaboesoe taoe, de menschen doen 
ophouden,- doen stilstaan, waardoor ze op 
elkaar geduw~ worden i teboe.soe, opkomen, 

.,_ 
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zich opgemaakt bebben, oprijzen, v. mensr-hen 
die in menigte opstaan en beengaan, of tevoor
scbijn komen om een overva.l te doen, teboesoe 
Rano, bet Meer komt op, bet water rijst. 

mabo~oe, maboesoeli, voortduwen, induwen, 
11aboesoe pat<ma, da m'pantima, hij duwde 
dt:!n opvangkoker op, om hem te nemen, U'ioP 
naboes1Jeli ri 1rnjo, hij du wde de pakjes rijst 
in den bamboe-koker i meboesoeli, aandringen, 
taoe mesingara meboe:Joeli, de ma.nemle schuld
eischer dringt aan, maant met aandrang. 

maboesoelaka, vooruitduwen, zooals iets 
da.t men aanbiedt, bv. a ls beta ling, taoe sa
mba' a naboesoelaka, da 11apasampoka indanja, 
hij hood een slaaf aan, om er zijne achuld 
mee te betalen, lele1rnro naboesoelaka noe a-na
nggodi oemmja 1cailo'oe, da napojokoe, van de 
leletmro duwen de kinderen bet merg naar 
beneden, om er armbanden van te maken ; 
meboesoelaka, zich zelf afdu wen, bv. met de 
beenen v. d. wal, ala men wil zwemmen. 

mampoboesoeka, betz. ala mabuesoelaka ; 
mampoboesoekti langari, een vcrzoeningege· 
scbenk aanbiedcn. 

mamoesoe, met zijn velen iemand vervolgen, 
oorlog vocren; mamp<wwesoeki tamlapa., een 
vlucbteling achtervolgen; mombepamoesoeki, 
elkaar bcoorlogen. 

2. boesoe (uit bet Boeg. boesueng) ; maboeso,,, 
een opgezwollen buik bebben, be da koepo
mabuesoe mampepate siku, ik zal er geen ge
zwollen buik van krijgen, ale ik je doodsla ; 
kaboesoenga, een opgezwollen buik gekregen 
hebbende, doordat men zich beeft schuldig 
gemaakt aan 't overtreden van verbodsbepa
lingen. 

1. boesoeko (vgl. 2. boesue), n. v. e. ziekte, die 
bet voorspoedig opgroeien tegenhoudt, a11a
nggudi tiasoko boesoeko, mole11gko2 U'oekoe 
oesoenja, bet kind is aangetast door b., zijne 
ribben gaan op en neer. 

2. boesoeko, een eetbaar zeeviscbje. 
boesoli (vgl. boesoi), vleeschknobbel, vleesch· 

woekering; keboesoli, met vleeschknobbels 
bebept; meboesoli, builen, koobbels vormen, 
bultig worden, zooals een been dat bij 't kuit
acboppen hard geraakt is. 
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boeta (I N".), hlind, i Boefn, de Blindeman. 
hoetrmw rajRkoe, ik weet geen rs.ad meer: 
hof'famo welakoP, mijne wond is genezen, boefo 
mr111ot', slecht ziende. ajnpa boeta, katoenen 
stof. die geheel verkleurd is. 

muboefa~. de oogen sluiten, zich blind 
houden, r/n1delo1' mpuboefa~, bere' e ana. mn
f<11!ja , onbeschaamd, tot blindheid toe, zonder 
oogappels (zonder waardigheid); tepuboeta 
mata ·11f((.(.H' , <le oogen dcr menschen raa.kten 
verblind, f P-poboetamu eu, re'e limoe molioe, 
de zoo is verduisterd, er gaan wolken voorbij ; 
koepuboetaknmo faot' setoe, ik hield dit•n man 
voor blind; meboetmiaka, zich blind maken. 
door de oogen te sluiten. 

boete (vgl. woete); maboetesaka, been en weer 
schudden of slingereo, zooals bv. iemd. doet 
met een ander die zich aan hem vasthoudt 
en dien hij zich van 't lijf wil schudden ; 
mebuefesaka, zich schuddeo, slingeren of om
wenden, om zich uit den greep van een ander 

· te bevrijden of zich uit eene omknelling los 
te maken ; teboefesaka, been en weer ge
slingerd, geschud ; mombeboetesaka, elkaar 
slingeren en schudden, zooals twee menschen 
die met elkaar worstelen. 

boetiti [vgl. 1roefii] , n. v. e. viscb, die zijn buik 
opblaast als men hem annraakt; wrat, zooals 
kleine kinderen vaak op ' t gelaat hebben ; 
men denkt dat ze ontstaan uit rijstkorrels, 
die bij 't eten op 't gezicht blijven kleven. 

kadjoe bof'fiti, n. v. e. boom, wrv. in de 
verhalen wordt ·verteld, dat hij zich zelf 
booger kan maken. 

boeto (some verward met boentu, dut in het 
Bad. "vloek aanbrengend" beduidt, Nap. 
boefo "testikel, bolgewas''), opgezwollen, v. d. 
buik, boeto k (Jmpo 11oe asoe mate, de doode 
hood beeft een gezwollen buik, 11e' e 11oeto' o2 

to' u mm1iamoe, da boeto siko, spreek den naam 
van je schoonouders niet uit, dan zwelt je 
buik op; mampohoefo, v. iets een gezwollen 
buik krijgen, als straf voor onbehoorlfrk op
treden , boi koryoboeto, als ik er maar geen 
ongeluk van krijg. 

' .... __ _ 
memboefo kormija, bij zit goed in 't vleesch. 1 

kab1Jefo ( ook wel : kaboenfo ), boete tot af- ' 

wering van onheil, opgelegd door iemd. die 
v. anderl'n iets onbeilbrengends heeft gezien, 
ane ndakita ta-0e mokedjoe ri djaja, ndapoboeto 
(ook wel: ndapoboento), kaboeto (kaboento) 
ndaperapi, als men een copuleerend paar op 
den weg ziet, krijgt men er onheil van, men 
vraagt de boete tot afwering v. onheil. 

pr. t. boetoegi = B. ma:mpoboeto. 
hoetoe (Gor. id., vgl. botoe); maboetoe, afge

brokea, afgeknapt, bv. een touw, een lijn, 
een tak ; boet-Oe wordt dan ook syn. gebruikt 
met rapa, staaltje (afgebroken stukje), voor
beel~, gedaante, boetoe ewasetoe, bijvoorbeeld 
zooals dat, boetoe e1r.aimbe1i kabatigketija? 
hoe groot is het, bijvoorbeeld? ala voegw. 
is boetoe: terstond nadat, nauwelijks, pas, 
nadat (Mak. Boeg. id.), boetoe nadonge pa
oekoP, 111adja'amo rajanja, zoodra hij mijne 
woorden gehoord had, was hij boos. 

siboetoe, van gelijke lengte, hoogte, grootte, 
goed bij elkaar passend, portuur, katoempoe 
pai kasili bare'e siboetoe, duim en pink komen 
niet met elkaar overeen, langkai toe' a da-
111por<m9u ire'a mangoera, be sihoetoe, een 
oude man gaat trouwen met een jong meisjc, 
ze passen niet bijeen ; /$iboetoe koro, moboeto,, 
kcwo, elk een ; kasiboetoe11ja, de gelijke er 
van, iu grootte, voorkomen. 

taoe mebvet,pe ,, menschen die zich zelf .if
breken", bun hoofd van hunne schouders 
losmaken en daarmee, met de ingewandea 
er aan hangcnde, rondvliegen om kwaad te 
doen, heks, heksenmeester ; meboetoe.saka, 
zich losrukken, zich losmaken of bevrijden 
uit zijne omgeving; mmggaboetoe., hetz., 
alleen in poezie gebruikt. 

maboetoesi, iets 11.fbreken, eene lijn af
knappen, maboetoesi asoe, de hoodeo voor 
de jacht in ' t boscb loelaten. 

maroso baoela setoe, popaboetoe1 pel:ti, die 
bufl'el is sterk, een riem zoµ er van afbreken. 

momboetoP (vgl. 2. p<>t>fuP). afgaan v. e. gc
weer of kanon (nr. den knal waarmee iets 
afbreekt). , 

mampebuetoeka, wdl. "een staaltje v. iets 
gevoo " , beproeven, eene poging doen tot iets, 
hara da m4'toali, da koe-pepeboet-Otkn, miBSCbien 
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zal 't lukken, ik zal bet maar eens probeeren. 
boet.oengi (Boeg. boetoeng, Mal. boetoen, Sang. 

bitot;11g, ~inab. t. wi'toeng), Amp., Barringto
nia speciosa (Cl. 425 ), een groote strandboom; 
pewoea boetoe119i ,,als de vruchten v. b.", 
n. v. e. sierfiguur. Tor. Atl. hfdst. Ngverheid. 

boetolo, of botolo (uit ' t Boeg. botulo'), Besch. 
l. boetoro, zie botoro. 
2. boetoro, PmB. = boetolo, flesch. 
boewoe (vgl. l. woemboe), de dakbedekking die 

van boven bet dak bedekt en ale een lange 
smalle kap over de nok van 't buis heen
loopt; boe1coe koi, de bamboe-staak, die over 
de scbaren der ~·aso'a loopt, onder welke 
door de pennen loopen, waarmee de boewoe

bladeren word en vastgestoken; lee boeime, 
eene alang2-soort met smalle bladeren ; boe

uoe 1igkarate, bet toppunt v. hoogte, boewoe 
·ngkatengo, bet toppunt van dombeid, ·1re11oea, 

ntj~e boeicoe ngkalangkati, de 1cenoea-boom 
is de allerhoogste. 

ndaboewoe banoea, bet huis wordt van nok
. bedekking voorzien, tabaro ndaboewoeka, ndn
poboewoeka ala, met sago-blad wordt de nok 
der rijstschuur gedekt. 

bOgari, Tog. = B. bogati. 

b6gati (Mong. bogad, verlamming), een epi
phytiscb gewas, dat er 'uitziet ale fijn mos, 
met draadachtige bladeren en fijne wortels, 
waarmee bet zicb in den bast v. andere 
boomen driogt, komt alleen voor in zwaar 1 

· bosch, tcioe nosoko noe bogati, iemand die 
is aangetast door de bogati, ' waardoor hij 
hoofdpgn en duizeliogeo krijgt. 

bilih), bet mocbt eens zijn dat, ale bet 
eens gebeurde dat ( dan zou het jammer 
zgn), ale maar niet, ook in verb. met ne'P, 

la.at bet niet zijn dat, ne'e boi noekalingani, 
vergeet het vooral niet, so'o mainti.l , boi 

Lapa, bind hem goed vast, dat b!j niet los
breke, da koepak<mi siko, boi noepokarika, 
ik zou je wel willen te eten geven, ale je 
er maar oiet vies van zgt, da l1:oe'ioka, boi 
mbamba, da koesapoe, boi 11umtjo, zal ik er 
ja op zeggen, maar 't moeet eene een leugen 
zijn, zal ik ' t ontkennen, maar 't moest 
eens waar zijn. 

bolbl, het jong v. e. hertzwijn, dat oog zacht 
v. huid is. 

boja (vgl. bola, Boeg. bola, Austron.}, ge
hucbt, nederzetting, uitzwerming uit een 
moederdorp, dorp zonder tempel ; taoe nw· 
boj11 ri antjami, lieden die een eigen neder
zetting h~bben bij een maoggaboom ; boja 

is w. t. v. basv, in PmB. van boroe. 
taboja, nevens tahoroe, w. t. v. mboelf/ 

(geit) . 
mombojanaka, z.ich in den vorigen toestand 

berstellen, worden als te voren, rwmibojana

kamo moeni, bij is weer als te voren. 
l. bojo (Mal. belah), epleten in het eelt "' 

bandeo en voeten , gwl. nawerking vari fram
boesia ( toeki) ; bojo boeta heet de ziekte als 
er geen framhoesia is voorafgegaan ; kebojfJ 

1citikoe, ik beb eeltspleten in de voetzolen. 
Amp. taoe risoei, ribojuti kedje, boei nsoelu 

rapmioempoe, als iemd. wordt besneden. wordt 
zijn penis geepleten, een puntig stukje hout 

Volg. and. is bogati de naam der ziekte 
die ook langa beet, due een buikaandoening, 
soort koliek met bloedafgang, straf voor bet 
pissen in 't vuur op den haard (Measa, 75, 71 "). 

1 wordt er ingestoken. 
1 2. bojo (Mak. bojo' ); tu boju, w. t. v. katedo, 
t_ tampere (pompoeo); wrscb. bet. bojo ,,rond ... 

[bogati beteekent ook: kwal (MS.).] 
bogoe (Gor. bu/we, B'oeool Mong. bogoe), Garugs 

mollis, Cl. 1610: het bout dient voor huis
palen. bladeren en vruchten wonien door 

de kOl!:JI' ~geten. 

boha (vgl. 1rosa) ; kab1Jh11\ met luide stem ' 
spreken, veel leven maken bij 'i spreken. 

bot ( M~nt. boei, Niass. biii, .b6li, Boet. boli, 

&woescb bole, v.etat. part., Jav. bllila, &end. , _ 

vgl. boj<ma. 
bojona (vgl. biodi, (2. bojo]). w. t. v. tojue (ei, 

testikel) ; mampebof 0'11.asi, w. t. v. mampeftJ

joesi, castreeren, lubben: mabojona, w. t. '"· 
maliu9•>P (rood). 

bok~ ([Mor. id.J: vgl. bu"a, bukl', hum1kci, h"k" l : 

maboka, gespleten, geopend doordat de ver
binding is loegeraakt. bare' e masmipa ba
djoekoe, clja 1naboka, mijn baadje is oiet 
gescheurd, maar losgetarod ; ma(119a)boka , 
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splijteo, openbalen, kadjoe naboka ntaoe, 
bare'e poesa maboka paikanja bangke kab<>

kanja, een stuk bout dat men heeft ge
spleten, niet doorgespleten, maar ver ge
spleteo; poga' ata e1ra kaboka ngkoekoeti, ooze 
scheiding is ala bet gespleten zijn van in 
elkaar geklopte foeja-lappen, we zijn v. me
kaar losgescbeurd ; boka mbi1ri, syn. m. lede 
mbitl'i, zie lede i badjoe saboka, een baadj e. 

mebokci, mebokasaka, zicb splijten, zooals 
rijpe vruchten wel doen, u·oea ngkolomboe
to mebokasaka, kol.-vruchten splijten van 
zelf; mabokasaka, splijten, openen door de 
randen vaneen te haleo, bokasaka hadjoe

moe, maak je baadje open. 
bob6ka, poort, v. e. versterking of om

walliog, ingang eener ombeining; bente nda
bobokani, eene omwalling die v. e. poort is 
voorzien. l Missch. staat boboka voor u·oboka, 
vgl. 1Cobo (MS.).] 

pr. t. boka = B. bira (splijten); bokaegi = 
B. bokasaka; bokalele, id. 

b6kagi, w. t . v. kajoekoP. (kokos). 
b6kasi · (Boeg. bongkasa'), Tog., de branding 

aan de zeekust. 
boke (vgl. boka, [enz.], oke [en Mor. hoke]), in 

to hoke, benaming voor kleine meisjes, wdl. 
,,spleet"; hoke ntabako, tabaksplantje dat, 
kort nadat 't geplant is, zich ontplooit, den 
stengel in bladeren splijt; maboke, gespleten ; 
tebokesaka, zich komen te splijten, komen 
vaneen te gs.an [ voorb. op J. pondo]. 

bokikl (v~l. kiki (MS.) [en Mor. bokikid, srt. 
hoofdzeer]), ontsteking v. d. randen der oog
leden, door verstopping !er vetbuisjes, waar
tegen men aanwendt: katimba (amomum) op 
koper geschuurd ; dit schuursel legt men op 
de oogranden. 

1. boko (Boeg. boko', Mal. bllaka1ig ,,rug" ; [vgl. 
limbokori, rimbokoJ), vet (oorspr. achterste, 
bil, zie ben. meriboko); bokonja, kabokonja, 
het vet, het vette gedeelte, de vetbeid, ma'ai 

kabokonja, 't is erg vet; mantjend,e kabokonja 

,,de lengte klimt op tot het dikke gedeelte 
v. d. arm", bet reikt v. d. vingertoppen tot 
dicht bij den elleboog ; To Napoe dja ma'i 
maaja kaboko ntana, d,e Napoeers komen 
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maar bet voordeel van 't land wegneo1en ; 
maboko, dik, vet, smakelgk, maboko oei ngk<>
r<>nja, bet water der rivier ie lekker, maboko 

ndoli, mollig rond, dik e.n vet; (ma)boko kesa, 

epesi, dat is nu eens lekker, dat isjuist eens 
lekker voor je ! (uitroepeo van leedvermaak, 
bij ' t zien dat een ander iets onaangenaams 
ondervindt) ; talaboku, vetterd, dikzak; boku
boko, n. v. e. kruid. 

mangkabokoka oele, dik worden of dik blij
ven ten voordeele van de worm en (die reeds 
op bet lijk azen), gezegd v.e. zieke, die door 
zwelling of door waterzucbt er ecbijnbaar dik 
uitziet, maar tocb sterven moet; boko oele, 

ziekte waarbij zicb dit vcrscbijo.sel vertoont. 
meriboko (vgl. Nap. i boko, achteraan), 

Meerstr., op den achtersteven staan of zitten, 
om een vaartuig te sturen, periboko, de acbter
steven, bale mperiboko, de boomstok waar
mede de stuurman boomt en etuurt. 

2. boko (uit bet Badj.), zeescbildpad. 
l. bokoe (Tomb. ·wokoe) ; doe'o ndapoai, nepa 

ndabokoe ngkomboerw, sabokoe samba'a tali']., 

vmibgebroed wordt in de zon gedroogd en 
daarna in woka-blad gepakt (het blad is tot 
een zakje gevouwen), een pakje kost een 
kwartje. 

2. bokoe, kort, w. t. v. ede; bokoe ira, kort v. 
blad, w. t. v. wentonoe (een boom); djoeja bo
koei, sarao rnal-Odjo, vruchten v. djoeja zijn 
eeoigszins kort, die v. sarao zijn langwerpig. 

3. bokoe, Str. B. (uit bet Pal.), de Llokken in 
·eene prauw, die in ' t B. tomboekoe beeten. 

bokoe ([Mor. id.]; vgl. koe (MS.)), een groot 
zoetwaterschelpdier, dat in poelen leeft. 

b6kogi (Mal. bokor), bionenrand of onderrand 
v. rotan, ter versterking aangebracht aan een 

· zooneboed of aan een wan. 
b6koll (uit bet Bob. bokol), Amp. Tog., golf, 
· baar; mosomo bokoli, de golven zijn gebrokeo. 
bokolima, repeteer-geweer. 
b6kotl, fijne rotan-eoort van goede kwaliteit. 
bola (vgl. boja en Boeg. bola), pr. t. = B. ba-

noea (huis); toto bola, ruimte onder 't huis; 
pmnbola, popambola, huie; ntjoemabola, he.t 
gebeele buis vol ; taribola ndekoedt, laat ons 
opgaan naar hunne huizen. 
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B. mebolai, eene plechtige wijze van huwen, 
Tor. II, 21, 25; ook wel w. t. v. morongo 
(trollwen); pebolai roeangaja, pebolai berese 
pai pebolai roendoe, er zijn twee wijzen van 
pebolai-huwelijkssluiting, die waarbij gescho
ten wordt en die waarbij niet geschoten wordt; 
mabolai taoe, menschen in 't huwelijk ver
binden. 

bolaa, PmB., een boom, die zij ne bladeren 
tegelgk verwisselt. 

bolabe, pr. t.; mabolabe, vervaardigen, smeden, 
parall. mangkau·ajoe; pobolabe, werkplaats, 
smidse. 

bolagi (Sang. ltihi, koppensnellen, Loin. bolak, 
vijand), n. v. d. koppensnellers bij de achter- 1 

geblevenen, 't zij bij hunne makkers die niet 
aan den aanval hebben deelgenomen, 't zij ' 
bij de dorpsgeoooten die zijn thuisgebleven; 
ala op een sneltocht de verspieders terug· 
kwamen en ze waren tot den vijand door
gedrongen, dan zeiden zij tot hunne makkers: 
rui.ipedjama bolagi, raakt de koppensnellers 
aan. [Zie ook mbolai.] 

bolainaki (uit het Mal. belanak), Mugil sp., 
soort zeeviscb, die in scholen voorkomt. 

bOlangi (vgl. balolangi); mabolangi, den nacht 
wakende doorbrengen, om op iets te passen, 
mabolangi apoe, bij 't vuur waken, om 't aan 
te honden, mabolangi tmwoe, opblijven om 
de varkens uit den aa.nplant te bouden, ma

bolangi oni, tijdens iemands afwezigheid zijne 
huisgenooten aanepreken om eene echuld v. 
d. afwezige of om dezen te beboeten; wie dat 
doet, verliest zijn recht, want hij heeft de 
voorteekenen (<rpi) die den af wezige op zij n 
tocht begeleidden, bewaakt, ze niet vrij ge
laten (Tor. I, 191). 

1. bole (vgl. u·ole [en Mor. bolea, scheiding in 
't baar]); mabole, door bet losgaan der ver
binding neerzakkend, uitvallend, ananggodi 
mabole, tebowo awi, ' t kind zakt er uit, de 
draagearong is opengegaan, mabole taoe mo
rongo, de echtgenooten zijn uiteengegaan, 
mabole, tedoengkam-0 kadjoe · ndatowosi, de 
omgehak~e boomen liggen tegen den grond ; 
teboksaka tinowoni, de boomen op den ge
rooiden ~hgrond ljggen ter neder. 

'------- / 

bolea ntjombori ,, bet uiteenvallen van 't 
gezin", boete waarmee de man de scheiding 
verkrijgt v. zijne vrouw, die hem niet wil 
toeeta.an eene tweede vrouw te nemen, Tor. 
II, 32. 

2. bole, pr. t. = B. bali [zie laoebole}. 

a) botoenja bole ndandanja, zijne familie 
en verwanten, 

b) andinJa ragilelenja, zijne jongere en 
oudere broera en zusters. 

bole-bole (uit bet Boeg.), goed werkend, pro
be.at, pakoeli setoe .bole2, dat geneeemiddel is 
prcbaat. 

ooleki, 1) rog (Raja clavata), ook den. v. e. 
sterrenbeeld; taono, goema ndaboieki, nepa 
ndapaese, malorimo, handvatten, echeeden 
wordcn gevijld (met de haid. v. d. rog) en 
daarna gesch uurd, dan zij n ze glad. 

2) n. v. e. kruid. 
bolenga, pr. t. = B. walenga (kokosschaal, 

nap) ; m<Jbolenga balengga, ached els tot nap
pen gebruiken. 

bolengka(ngi), pr. t., hetz. ala baengka, bale
ngka, boofd. 

boleogkori, zie lengko. 
boleoelaogi, een korte gra8800rt, welker sten

gels vaak worden gebruikt voor bet mantjela 
panga (zie sela), Oplismenue Burmannii (CL 
2497). 

bole ntooema, hetz. ala irondo ntooema, een 
kruid dat ala geneeemiddel tegen schurft 
dient. 

boligi, pr. t., parall. m. salisi, scalp, echedelhuid. 
bolilangani, een zeevogel, met langen anavet 

en korte pooten. 
bolili, pr. t. = B. walili, omkeeren; ami da 

ntebolilimo, wij zullen omkeeren, terugkeeren. 
bolinde (of angga poi, zie t . angga ), de geest v. 

iemand wiens kop is gesneld en die voort
durend jankt om 't verliee van zijn hoofd, 
zoodat men bang voor hem is; zijn bloed 
wordt bliksem (Mea.ea 75, 112) ; lamoa bo
l·inde, benaming van de pokae (de kwaadver
drijvende boo·m op de akkers), omdat deze 
vaak uit 't bosch werd gehakt e~ op den akker 
werd geplant, waar hij stierf en dor bleef 
eta.an ; penai bolinde ,.geeetenzwaard", drie 
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samengebonden blednerven van kok:os- of I 
suikerpelm, waarmede men geesten v. lieden , 
wier kop is gesneld, verjaagt (Measa 76, 92) ; 
1(j11le holinde, mais met gele en donkerbruine 
korrels, wdke laatste heeten te zun ontstaan, ! 

<loordat het bloed v. e. bot indr er op gesmeerd 
is ; groote soort. men heeft er geen afkeer van. 

bolingoni (vgl. 1rori11yi), liedjes, van 4 regels ; 
de 3e en 4e zijn de parallellcn v. d. l i!n en 
2rien; elk paar regels heeft zjjn eigen rjjm

klank ; soma zijn r. :3 en 4 geheel gelijk aan 
I en 2, doch met andere woordschikking (zie 
Tor. III, 505- 524); ook wel syn. met lauli
ln11i ( verhaal. vertelling); muholinguni, versjes 
van de genoemde soort zingen ('t geen men 
alleen doet tudens ' t rijpen der rijst), een 
verhaal rnordragen (waarbij vaak wordt ge
zongen ); 111abuli1191mi llf/ojue, ecn liedje zingen 
op den wind. 

boliwo, zie /i1rn. 

bolo (vgl. ioolu en Bad. ha{u), gat, opening, 
bolo tciwoea ( wespegat), het geatje in de ree\ 
dat men met den vinger opent en sluit, bolo 
kmig<iro (papegaaiegat), lupus, neuskanker, 
bolo ngkaso, de gaten in de dakribben, waar
door de daksparren loopen ; bolo2 , met gaten, 
hol ; mabolo, hol, met gaten, mabolu2 t<i

ng,qoede, de nek blj bet achterhoofd is min 
of meer hol (teeken v. gierigheid); kabo
lonja, holheid, holligbeid, holte, laoe kabo
lonja, daar is eene holte. 

pabolu koera, de steen dien de potten
bakster gebruikt, om elm pot van binnen 1 

bol te ma.ken ; mampakabulo, uithollen, bol 
ma.ken ; ma(11gci) boloti, een gat in iete ma.ken, 
Poee mPalaboeroe mangaboluti talinga pai 
P.ngo, de Heere Formeerder beeft de ooren 
en den neue v. gaten voorzien. 

mbolo mesoe-woe, plotseling kwam hij tc 
1 

voorschijn ; laimbolo2 pasoa, de damp komt 1 

er voortdurend uit: membolo, zich door eene 
opening begt>ven, door l'en gat kruipen, 
patf9a'H'119f..u,, 11 'l'u N<ip!w .lf.orenyk1;1', mrmhu/,; 
toea1na, we' a napalaika, toen de N apoeers 
M. belegerden, vluchtten de mannen door 
een gat in de dorpeheining, de vrouwen 
lieten z!j ~cbter. 

'---

BOLO LA 

timbolo, gat, ho!, timbolo Hthalesoe, mnizen
hol. 

PmB. bolo ngkosoe, een etruik die in moe
rassen groeit. 

Amp. bolo ngara, lupus, kasaa ntja ma
n9ika en,qomoe bolongara, mawusi jaoe, hoe 
komt je oeue door lupus aangetaet, hij stinkt; 
pambolo, venster. 

bolobiangi (Boeg. polobia, Sa'd. ma'hiang); 
mobolubiangi, wicbeltm, door wicbelkunet de 
toekomet uitvorschen (Tor. I, 418). 

bol6bosi, soort worm, die gerookte visch of 
rloe'o a.antast, donker v. kleur, m. e. harig 

lichaam. 
boloe ( vgl. l. ll'ojoe), plooi, biz. v. d. sarong 

zooale de vrouwea in PmB. en de Berg
landschappen die dragen, een- of meermalen 
geplooid bangende over den sarongband om 
' t middel, topi ndaboloe, een aldue gedragen 
sarong (afb. Kaud. Cel. Ob. I, 284); mo

boloe topi nTo Poe'oe mBoto, de sarongs 
der PmB.-vrouwen staan uit in plooien, 
moboloe pulinja, hare wangeo vallen in 
plooien ; meboloe, uitpuilen, meboloe kumpo
nja, zij is zwanger. 

boloeke, veelprater, kletekous, iemd. die al
door praat of 't zelfde vertelt of aldoor vraagt. 

boloeloe, pr. t.; trwboloelue ri patri, over de 
planken loopen. 

boloemboe (vgl. 1. boemboe), een groote baso 
(rugmand), oiet geschikt om gedragen te 
worden, maar vroeger veel gebruikt om er 
allerlei in te bergen; er was een deksel op. 

boloesoe(Boeg.baloesoe, Mong. bo[oesoe), schelp
armbanden (jokoe), ten getale v. 2 of 3 

aan de polsen gedragen; ane mobowesoe taoe, 
clci re'e ojotinja, boi nwmbedrmgkoe boloesoe, 
als iemand meer dan een scheljiarmband 
aan een pols draagt, dan is er een armpand 
(v. rotan of iete eoortgelijks) tll88cben de 
armbanden, opdat ze niet tegen elk~r etooten 
( eu brE>ken) ; µol" ( simpole) hfJloesoP, zie pole. 

bolola. (vgl. bola), een vlecbtllt'l v. d. vorm 

v. e. peperbuie, om er den kooklepel enz. 
in te steken, hangt aan een stijl v. het haard
rak ; ook in de lobo aan een 'etijl, ter be
waring v. d. trommelstokken. 
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bololaia, L. = P. halolaia., zie aldr. 
bolomMari (vgl. 1. boa), met wijde opening, 

bolomboari u;elanja, hij heeft eene wijd ga
pende wond, wojo .iretoe holomboari, die be.mboe 
heeft eene wijde opening. 

bolOmbongi (vgl. balamba); m.eb1Jlombonyi, 
verkwistend met iets omspringen, laoembe 

1iapebolr.nnb011gika, nmrai mpakaria, met de 
sirih springt hij al te ruim om, bij geeft ze 
te veel weg ; 111-0bolumbongi, eeue soort ver
sperring oprichten (die dan bolombongi beet) 
bij bet mebolai (zie bola), om den bruidegom, 
a.ls hij in optocbt doork-omt, een geschenk 
af te vragen, eer hij doorgela.ten wordt (Tor. 
II, 21). 

bolompoegi, Todj. n. v. e. kruid. 
b61ongi, Amp., trom ; mobolongi, trommelen, 

bv. bij bet nuJwon ·akP: rnbolo·119i, geslngen 
word en. 

~l6ngkoeri (vgl. lmU.Jkoe, [bolcn19kori1 h01w
l11Jkori, boentnigkm.,,l); meholongkoe1·i, op lui
den toon spreken, bv. tot iemd. wien men 
iets te verwijten heeft, of met bet doel om 
gehoord te worden door een derde, voor wieu 
de woorden eig. beetemd zijn ; 111.(l/1U.Ja)bolo
ngkoeri, mampebolongkoeri, op luiden toon 
toespreken, 1u.ipebolongkoeri T o Napoe, natr/1J: 
ane koerata taoe niantima yoalcoe, da koeta-
wala, bij spra.k op luiden toon (tot een ander) 
over de Na.poeers en zeide: a.ls ik iema.nd 
aantref die mijne mals steelt, dan steek ik 
hem dood. 

bolongkorf, zie 2'. longkrJ. 
bolonta, spilziek , te weinig zuinig, onnaden

kend met de dingen omspringend, mantu0 1J 
tu' o m.anio:n,ja napobolonta, m.aoe mari_a 11.a

koni be mabosof., door bet uitspreken vnn den 
no.am va.n zijne scboonmoeder is by gekomen 
in den toesta.nd v. e~ verkwister ; al eet hij 
veel, hij wordt niet verzadigd ; mabolmita
n.aka, verkwisten. verspillen. 

hOlosi (vgl. balasi en Mal. ba/,a,.-< . • Jav. 1rnlls). 

wat ala vervanger ot' ruilmiddel dient. l!llfo

:Ji11fa, bet' vervangmiddel, ruilmiddel, de ver
vanger; rnabolosi, iets verwiBSelen, vervangen, 
door iets van gelijke soort of v. gelijke waarde; 
n,imnbebolotti, elkaar verwisselen, vervangen ; 

rnbobolosi, dikwijle vervangen, verwisseld ge
worden. 

bolowoejoe (vgl. trojo 1roejoe), P. ; raholmroejoe, 
gladgeschuurd word en, bv. met bamboe-bla.
deren of andere harde bla.deren, totoea rabolo
u•oRfoe, de plank voor 't kloppen v. boom
scbors wordt gla.dgescbuurd. 

1. bomba (Mal. bemban. J av. barnban, Boeg. 
hmnpeng), Ma.ranta. dichotoma, CL 2187, eene 
plaut welker gebeel gladde eo recbte stengele 
spreekwoordelijk zijn, brnnb<tpa li01ija, bare

'ppa k01w n~jagala, zijn gezicht is nog glad, 
nog niet dooL" pokken aangeta.st ; ho·mba ale 
geneesmiddel, T or. I. 406, om te wicbelen. 
II, 204, 357; gespleten bo11tba dient om 
mandjes va.n te vlechten, beiningen te binden 
en atap te rijgen, ata ndahom.bai, 11dnbo

mbangi1 atap wordt met bmnha va.stgeregen : 
verder: maho-mbai, met grove steken naaien. 
rijgen ( v. katoenen stof); sala11a bomba!·: 
een met goud- en zilverdra.ad doorstikte 
broek. 

2. bomba (vgl. bmn.bcih); mebombalalw, zich 
tegen iets a.ansla.an, zooals eene slang die 
geslagen wordt zich tegen den grond slaat: 
mahombalaka, iets tegen den grond ala.an. 
bv. om bet plat te ma.ken ; tehmnbafa~·a, tegen 
iets a.angeslageo, tegen den grond geslagen. 

bombaboela, soort geweven goed, uit Rong-
kong afkomstig. 

bombaisi, n. v. e. boom. 
bc)mbajoe, zie l. wajue. 

Mmbnli [vgl. 2. homba]; mebombnli, ala.an, met 
de band of met eenig voorwerp ; mabumbali, 

iets slaan, 11abombali i11-odo , zij bewerkte de 
boumscbors met een knuppel. 

Mmbangi (Str. B., uit bet Boeg. hmnbr1:11y). 
golf, baar. 

bombeoe, groote soort sprinkba.an ; ·de eieren 
worden a.angewend tegen incontinent.ia uri
nae ( M ea.sa. 7 5. 63 ). 

I. homho (vgl. u,·11111h11 ): 11111ho111h11, geknt:'usd. 
111nhr1111h11 r i n~j11.1~j11, inwendig gekoeusd. 
tciripa mana11·01', mabumbo ri on1n~jri, een 
gevallen ~angga., v. binnen gekfieusd, ko-

1(joe mabombfJ, nabomhosi ngkn.irikcuijo~n.j" 

mamperl', een bescha.digde boom. be8cha.digd 
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door een anderen boom die op hem geval
len is. 

2. bombo (Nap. 1wmbu), bloemknop, ook wel 
w. t. v. sese (bloem); bumbo mpoeso, de knop
vormige vrucht v. e. Amornum-soort, die 
een langen steel heeft, vdr. dat bombo vaak 
syn. is met poeso, [zie ook soelajo]; mobo
mbo, lrnoppen dragen, ale w. t. bloeien, 
bloeseme dragen. 

homboekoe, zie woel.:oe. 

bombojoe, zie 1. 1rojoe. 
bomboli (vgl. I. bubu), Str. B. (uit het Saoes.), 

dom, onwije. 
bombonoko (Meeretr.), dez. mand als pam()ena, 

kambimbo. 
booat.aogi (vgl. binata, [binatangi]), Amp. w. 

t. v. wawue (varken). 
bona ti, dez. boom ale d<mato en kamcmi. 
bonda, A.mp. ; 111abcmda eo, d~ zon komt op ; 

kabo11danja, het Oosten. 
bonde (Loin. bcmdoi, Tonsw. bondo;), droog 

rijetveld, waarin geen godedienstige gebrui
ken worden verricht, ook : een veld <lat voor 
den 2deo keer wordt gebruikt, in P. een 
alg. naam, syn. m. podjamaa (Tor. II, 239); 
mobutide, een akker aanleggen, zonder gode
dienstige verrichtingen; ma(nga)bo-ndesi so
ma11ja1' bet erf van zijn buie beplanten; na
b<maes"i mara2 , bij zuiverde bet (stuk grond) 
geb(..-el van onkruid; mampob<mdeka towue, 
voor bet plan ten v. suikerriet den grond 
echoonwieden. , 

motalibonde, gezamenlijk of ne.ast elkaar 
akkeren, akkerburen zijn. 

bondi, pr. t., onbewegelijk, roerloos en epra
keloos. 
" ) ne dja bondi 11doe', weest niet o!1be

wegelijk, 
b) 11e dja otmdo1mele1 blijft niet etil zitten. 
a) djamo bcmdi 1idoe2, ze zyn maar onbe

wegelyk, 
b) djmno ue1ido2111ele, ze blij ven maar stil 

zit.ten. 
rabo11di-1ldoenakcmw (Tor. III, 684, 180), 

er worde mee opgebouden. 
boodjil, w. t. v. bokoe· (zoetwaterscbelpdier). 
~ndo, in w bondo, w. t. v. boetigoe (srt.·visch). 

b6ndori (vgl. uxmdo en Boeool b·icoen.dogoe, 
vloed), uitgezet, opgezwollen, v. d. buik ; 
meb01idori1 zich uitzetten, opzwellen. 

bone (Boeg. id. , 0. Jav. Mni, Sang. enne, G11j. 
om; [vgl. boni, wone, one]), zand, bone la,nto, 
drijfzand, bone oti, zandbank die bij eh droog
loopt, b01UJ mbaro, grond die bestaat uit klei, 
gemengd met zand. 

kebone, zanderig; kabone-bme, verstopt 
Joor zand (zie ook ben.); djaja ndabone, 
een weg die met zand is opgehoogd. 

sabone, eene (niet algemeen bekende) uit
drukking voor 100.000; lioemo sabone, po
pab01UJ2trw, ' t is meer dan 100.000, tot on
telbaarheid (ale ' t ware zand) toe; napobone2 

11tana, tepapob011e2 ntana pae, de rijst be
scbouwt men ale, wordt gelijkgesteld met 
zand v. d. grond (zooveel is er); sawi ri 
kab01ie2 , gestegen tot ontelbaarbeid, io poezie, 
van een rijken rijstooget . . 

booeagi (vgl. bone, boe11iagi, en den plaatsnaam 
Boneaka op bet eil. Peling), zandbank. 

pr. t., zand, ascb, stookplaats. 
bonebala (uit 't Boeg. b01UJ bala'), Josee vrijster, 

tijdelij ke minnares; napobonebala nto pota
loea, een doortrekkende reiziger beeft baar 
tot losse vrijster gebad. 

bonei halo, pr. t. = B. tabo boeja (witte kom). 
booene (some boene-11e, vgl. sene, [woetiene]); me

bonene, zich de dingen aantrekken ([misseb.] 
wdl. ,,er van uit elkaar go.an", vgl. boetigere, 
boenge'a), zicb bekommerd ma.ken; mampo
bonene, zicb bekommeren, bezorgd maken 
over iets, silaoe rongonja madjoe' a, be sako 
napobotUitUJ1 daar ligt zijne vrouw ziek en hij 
trekt bet zicb niet eens aan1 atUJ koed&nge, 
da koepobo,inie, a.ls ik er van boor, zal ik 
't ter harte nemen, dja kajori -1wepobonet1R, 
ge zijt maar op versjee uit. 

bonewe, A.mp., de balken die in 't B. pm~toeke 
heeten ; zie toeke. 

bonga (vgl. benga [enz.] en J av. wenga); bo
bangaa, wyd geopend, wijd v. opening. 

Mongisi Longa (n. v. e. meieje), motoga 
titja b0119a2, M. L. die wyde armbanden 
draagt. '> 

mabarigati, eene opening in iets maken, 
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mabongati jondo, een brug opbreken, waja 
ndabongatika ba-0ela, de heining wordt open- , 
gebcoken voor de buffels. 

tirnbonga; ndatirnbonga, syn. m. ndabo
ngati, opengebroken worden, bv. een heining 
of een wand. 

lombonga (wrsch. uit bolrrmbonga). jombo
nga, doorgang, opening tusschen twee steilten, 
bergwanden, hooge oevers of rnnden, opening 
in een graf dat niet wcrd dichtgegooid, maar 
met een vloertje gedekt, wna.rop aarde werd 
gestrooid; door die opening lie t men spijs 
voor den doode neder; melombonga, opening, 
doorgang vertoonen, pelombonga, opening ; 
malombm1gani, opening, doorgang me.ken, 
l('aja ndalombongani, rur.polioe ba-0ela, in de 
heining ma.akt men eene opening, opdat de 
buffels (er) knnnen doorgaan; rnanoe ndalo
rnbongani, ndajombongani, boven den snavel 
(door de neusgaten) v. d. kip wordt een stukje 
bamboe (lombongani) gestoken, wnardoor de 
kip belet wordt om op te kijken naar de rijst
aren of de opgestapelde rijst in ' t veld, zoodat 
ze alleen op den grond voedsel zoekt. 

Amp. lirnbonga = B. lombonga. 
bongge (vgl. pongge), gezegd v. hoenders, die , 

dun in de veeren zitten en geen staart bebben. 
tebongge woli, zegt men v. e. v loek of ver

v loekten toestand, die niet meer verandert, 
poeloroemo mpalioe2

, sako rnakoempoenja ma
mpoteb01igge woli, hij is voorgoed vervloekt, 
zelfs zijne kleinkinderen zijn daardoor onder 
den vloek geraakt. 

booggo (vgl. [2. bongko], boenglcoe, enz., [l. ba
ng/ca, enz., 1. miggo ]), gebukt, krom ; nwbo
nggo, bukkeo, gebukt zitten of loopen; rnabo
nggosi, ·rnampobmiggosi we'a, eene vrouw be
sluipen, nachtelijke vrijerij met eene vrouw 
plegen, mabO'llggosi lagiwa, een hert beslui pen; 
mob0'1lggosi, naehtelijke vrijerij houden. 

kabmiggo2
, zich aldoor bukkend. 

bongl (vgl. u·engi, enz.), pr. t . = B. u1e11gi 
(nacbt, duieter); mobcmgi = B. niawengi 
(nacht, duister), maroembongi, id.; ntesabongi, 
ntesa' arulo, bij nacht, bij dag. 

bongk.a (vgl. boka, u·miglca en Mal. bong/car); 
ma(nga)bongkq, uit elkaar halen, vaneen-

'---

ha.len, mabonglca madoee, een doerian vaneen
halen, mabongka ombo, den rouw ontbinden, 
den rouw opheffen; voor bet onwettig ophef
f en of scbenden der rouwbepalingen werd de 
boete bongka ombo gevraagd (Tor. II, 102) ; 

mabongka Dongi, met een gemeensche.ppelijke 
viscbpartij de rouwbepaling opheffen, die 
den plas Dongi voor de vischvangst e.fsloot ; 
1tdabongka ira mpobatoea rrairoe, de bladeren 
wanrop het varkenavleeech is kleingehakt, 
zijn uit elkaar gehaald, verstrooid; op de 
jacht geschiedde dit met de woorden: koe
b&tigka raneo, koebonglca naipoea, ook morgen 
en overmorgen zal ik bladeren uiteenbalen 
(buit behalen), Tor. II, 359; mobongka ira 
heette ook hev motoe, ' t woord voeren op een 
tempelfeest na bet eten (ala de bladeren wer
den opgeruimd), door een hoofd, dat van den 
a.fgeloopen sueltocht vertelde, bevelen gaf, 
enz., Tor. I, 241; kami dJa noebongka, je 
haalt ons maar uiteen, laat ons niet bijeen 
blijven ; tebongka, uiteengebaald, verstrooid, 
teb01igka taoe, de me]ischen zijn uiteengegaan, 
tebnngka taoe mate, bet lijk is ontbonden. 

bongkasi, P., eene ziekte die zich openbaart 
in bet splijten der huid van bandpalmen en 
voetzolen, ook gebruikt voor 1. bojo; 111abo-
11gkasi1 uiteenbalen, mabongkasi oeani, de 
bijen uiteenjagen, wciu·oe sangkajali ttoeJoe
nja, ndabongkasi, met dat de haren van 
't varken er af zijn, wordt bet uiteengebaald. 

bongk.ara, Str. B. (uit bet Boeg. b<nigkara'); 
mabotigkara balmigo, 'tanker licbten; pab,>
ngkara balango, toovermiddel, gew. een for
mulier, waardoor een vastgebaakt anker kan 
gelicht worden; ook is zulk een middel goed 
om eene vertraagde geboorte te bespoedigen. 
Tor. II, 47. 

1. bongk.i (Mal. bengkil) ; tebonglci, naam v. e. 
ziektetoestand, bij menschen die opeenhoo
piog v. bloed hebben, bv. door al te zware 
inspanning, tebongki korolcoe, tebongki· jak<JI', 
ik heb opeenhooping van bloed ; tmJe ma
nglceni anoe mmiee, nije' e ganggara katebu
nglcinja, menschen die zwaar drageo, die 
hebben spoedig last van bloed-opeenhooping. 

2. bongk.i, n. v. e. boom met onbruikbaar bout. 
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1. hongko (vgl. 1. bangka, [enz.] en Bad. b11-
·11gkr/, stinkend), rot, bedorveo, v. vleescb of 
visch, lumgko apoe (vgl. boento), oppervlakkig 
gerookt of gedroogd, van visch of vlt,esch, 
zoodat het binnenste rot is. 

2. hongko (vgl. l1ong_go, enz.), Amp.; malibo
ngko, krom, gebogen. tZie ook libo119ko.] 

hongkoli, ~arongband, vaak een kralensnoer, 
waa.rmee de vrouwen in PmB. hare aan den 
bovenrand geplooide sarongs opbinden ; lijf· 
ban<l der pricsteres, vaak een reep katoen, 
bier en da.ar dichtgesooerd, waar er toover
micldelen in gewikkeld zijn; [raho11gkuli11i 
toµi (PmB.), de sarong wordt met de b. ge
bonden (MS.)). 

boogkoroe, zie koro1'. 
1. bongo ( vgl. bangali, b1mgolci, 11'011.go ), doof, 

zonder dat 't oor ziek is. 
2. bongo [Mor. id .• slaan"], Str. B., bungo TWI' 

dio2 , de klepel eener klok. 
Amp. 111ebu11gu, slaan; 111abu1190 ;taoe, iernd. 

slaan. 
hongola (vgl. I. brmyu, ba11yali, iru11gu), onwijs, 

dwaas, ongevaarlijk gek, bobongola rajanja, 
hij is een beetje gek. 

hongononi, Todj., n. v. e. kruid. 
booi (vgl. b"ue), hoofdvuil , haarschubben, boni 

mantotosi ll"U}'jueakol', de haarschubben Yer
nielen mijo haar. 

bono ( vgl. 2. uw·noe en Tontm b. ll'oe''/loet), eene 
ficus-soort (Cl. 1534) ; de bastisgeschikttot 
draagzeelen en om er touw van te draaien, 
de vrucbten zien ,er uit als geitenkeutels. 
De bast v. d. b()lw wordt z66 afgeklopt, dat 
bij gaaf blijft en dient dan om er sagomeel 
in te doon, vdr, dat een vat voor sago v. 
suikerpalmbladeren, balabati, t<mgki, samere· 
of iets derg. ook wel bono wordt genoemd 
[vgl. echter Mong. b<moe, indoen (M8-)]. 
me~o-110, 1) bmw halen; 2) ruim, wijd zijn, 

alseen sago-vat, tamba·1igcmi 1mau·ali-ba·nga11·i, 
napebono moeni, bet boofdkusaen wordt weder . 
gevuld, opdat bet opnieuw omvangrijk zij. 

Amp. bmw, boa, pae s1mbo1w, eeo boa rijst. 
bonoeo (vgl. banoea, enz.) of bc:moeoki, een gang 

v. tunnelvorm of een borizontaal gat, ook 
wel een open goot, die '1it een kom, een bol 

, ___ _ 

of een gat loo pt, waarin men bv. de visschen 
drijft uit een grooteren plas, om ze met de 
hand te vangen; zulk een bonoeo is soms 
natuurlijk, soma gegraven ; ook de zijgangen 
of de vluchtgangen in muizenholen heeten 
hrmon1, evenzoo de etterga.ngen die in eene 
wond uitkomen ; mobobonoeo timbolo mba/.esoe, 
nabvnoeoki ntoempontja, het muizenhol heeft 
zijgangen, de muis heeft er haar hol van 
voorzien. Bonoeo(ki) is ook w. t. v. soe1w, sok-i, 
hoek. 

bonoe ragi, pr. t., mals. 
bonongkori (vgl. boen1mgkori, bolongkoeri, [bo

lmigko-ri, tanongko l) ; mal><mmigko·ri, tegen, op 
iets kloppeo, ndabo-no-ngkori kadjoe, er wordt 
tegen een stuk bout geklopt, bv. om apen te 
verjagen, ne'e noebmwngkori teoelakoe, boi teto
ntosaka bmigan·iuja poera2

, klop niet zoo tegen 
mijn k.alk..k.oker, opdat niet alles wat er in 
is worde uitgestort ; mabo-nmigko-ri taoe, tegen 
iemd. opspelen, uitvaren, aangaan. 

bonta, Str. B., plank, lat of stuk bout, tot zit
plaats dwars in eene prauw ~legd; bo-ntani 
mpaoe, 'teen of antler dicr dat geslacht of 
gegeven wordt, om bespreking eener zaak 
te verkrijgen, dus ,,zitplaats voor de bespre
king'"; baoela ndamro, ndwpobo-ntani mpaoe, 
een buff el wordt toebereid, om te dienen tot 
,,zitplaats der bespreking"; ndab<mtaui po
gego, er is vastgesteld om welken prijs bet 
godagericbt zal gehouden worden. 

bontawe (vgl. g<mtawe), eeoe stelling van twee 
paar stokken, in x-vorm tegenover elkaar 
geplaa.tst, met een horizontalen stok er over, 
soort schraag dus, om er bout, bamboe, hoofd
kussen, slaapmat, of wat ook op neer te leggen; 
winaloe 11.dabmita-ireni, bamboekokers met 
rijst, gelegd op zulk eene stelling. 

bontioge, een zoetwatervi8<lh, Adrianichthp 
Kruytii, ongev. 1 span lang, met witten buik 
en .zwart met goudgelen rug (beschreven en 
afgeb. Weber, bl. 205), w. t·. smdeu:era, [ta-
1itjendewera ], la' inge. 

bontlngo, weervlekken, vlekken v. vocht; ke.
bontingo, met' weervlekken, met het weer 
er in. 

bonije (Par. ase, Pobat. 011je), rij_stepap, niet 
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droog gekookte rgst, bmit.f P ndaripoe, vrij hard 
gekookte rijstepap, hmtt.fe n,gkakoe, eenigszins 
zachte rijstepap ; in PmB. is hon~je w. t. v. 
1. pae, 1. ·u·ea, kina' a; oeiJ hontje, rgstewater , 
ook wel : bet lijkvocht in den mood v. e. doode. 

mohontjf, rgstepap maken, 1rw.mpohonijeka 
ananggodi, rijstepap maken voor een kind ; 
ma(nya)ho11f:ieka., tot pap maken voor, l/'en 
1ulabo-ntj,,ka a1uiuygrJdi, gekookte rijst wordt 
tot pap gemaa.kt voor het kind ; µaR 1ulab1J-
1djei, miahontjeni, de rijsthalmen wordtin in 
rijstepap gedoopt (om ze te voeden, Tor. II, 
255); mab1mtje, pappig, brijig, mabo11ije dji
lan.fa, zijoe tong is wit beslagen. 

mmit.}MtlO'ttije, licht, helder v. kleur, dui

delijk te zi~n, 11i()'1tf,_je2 ranyi\ ew<t bo#f;/P 
kaboeja11,_ja, bet zand is licht v. kleur, zoo wit 
als rijstepap. 

hontji (Mong. bonsig); 1111l(11ga)buntji 1 open
rijten, splijten, opensoijden, nabontji i ntjando 

kompmja, .de dokter snetid hem den buik 
open (opereerde hem in den buik), pelm~ja 
nabmitfi nduei, de dorens reten zijne huid 
open ; 1il.abontji, opengereten, 1uiru,,,11Uoep<ihi 
rombe, mabmitji, zij stampte den zak op den 
grond en hij reet open. 

bontjingi (Mong. bosing, Tom. buen.'1ili, J av. 
badjing), Tog., eekhooro. , 

bontjo (Bad. buso', heining, Boeg. /J1J'Uo', gor
dijn ), hok, stal voor huisdieren, valhok, 
omheinde val, bo·nt.fo 1ulangisi1 nale.,19ko noe 
garanggu sa.fombm~jci, meruentjoe ngisinja, 
een val wordt van een valluik voorzien, 
een krokodil beweegt de lijn er va n, het 
valluik valt neer; bunt.Jo is ook w. t. v. waja 1 

(heining) ; uwbmitjo, een hok, eene heining 
maken ; wawoe 1uiab1mtjo, een in een hok 
opgesloten varken. 

hontjoroeroe, zie 2. roe1·oe. 
1. bonto (vgl. bontoe), in tali bonto, haarband 

der vrouwen in PmB. en dti Berglandschap
pen, bestaande uit een hoepel v. bamboe
schil. Tor. II, 220. 

boeJa napebrmto2 (pr. t.), bet speeksel
schuim komt hun op den mond (MS.). 

2. bonto (vgl. Mak. bmito, berg, Boeg. bottu', 
bovenste deel), hoofdentitel bij de To Am-
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pana, onder den vorst v. Todjo; ook een 
titel op Boeton e_n in Mori. 

bontoe (vgl. l. bmito), hoepels v. boomschors 
of rotan, die ten getale van l 0 tot 20 in 
verschillende wjjdten binnen de nog weeke 
wanden v. e. draagmand (bciso) worden ge
legd, om er den ronden vorm aan te geven : 
ze worden er later uitgeoomen; ook de hoepel 
die den breeden rand v. d. mond der hmm 

vormt; talinga JU:iabonf.oe of m.lab1mtoeni., 

oorlel waarin een gat wordt opeogehouden 
(door een opgerold tole-blad) ; lao111·0 1ulabo
ntuenika baso, met rotan wordt de draagmand 
v. binnenboepels voo1·zien. 

1. boo ( vgl. l. u-oo, [mbuo, 11wo ], roepwoord, bou 
lamua si-ndate, o gode n daarboven ! mebon, 

roepen ; mampeboo, soms mabou, iemand roe
peo, napeboo, naboo ana 111.ajunwe1~ja, hij riep 
zijne slaven ; mampebooka, roepen om iets, 
1we11d,_jaa 1wepebuuka jakue, waarvoor roept 
ge mij ? mampl!buoka oeii, roepen om water, 
bere'e djaja da µautpeboua, er was geen middel 
om hem te roepen ; mombepeboo, mu111beµe
peboo1 elkaa1· roepen. 

2. boo [Mor. boo, ll'ua j, Amp., rot, verrot . 
bo'o (Mal. bohung), Amp., niet willen, hu'u

ngkoe, ik wil niet, bu'unja, hij wil niet. 
bo'o-ho'oti, dicht bewolkt, met wolken bedekt. 

v. d. zon. 
booe (vgl. baue), Ophiocephalus striatus (Mal. 

gabues), de slangenkopvisch, de meest ge
wooe zoetwatervisch op Midden-SelebeH 
C'Vebt'r, bl. 206 ), w. t. 1m.jau-o ; bool' µop11-
ngge, eene biz. soort, Tor. l , 32 ; kPbool' kur" 
oee se'i, in deze rivier is veel gaboes. 

bopoe, een woord om honden mee te roepen 
(de eerste lettergreep wordt vaak lang ge
rekt) ; m.eb<Ypoe, dit geluid maken. 

bora, pr. t. = R wuru ; µobora laugi (hemel
doorboorder), zwaard. Zie ook Tor. I , 37 4. 

bOraki; maboraki, overlaogs d~orgespleten. 

bv. een proppenschieter, een te zwaar ge
laden geweer, maborak-i koem, de kookpot 
is middendoor gebarsten. 

borame, zie rcmtl'. 

borata (Boeg. barateng, Sang. b1iliateug), de 
dwarsliggers of uithouders waaraan de uit-



v 
96 BORE - BOSE 

leggers of drij vere eener prau w zijn beveetigd; 1 

poele borata, een haarwrong die zgwaarti! 
uitateekt ; ambarale ndaboratmii, een feest- 1 

mast die van dwarse armen is voorzien. 
bore (vgl. ll'Ore); mabore, ontdekt, openbaar 

geworden, v. e. geheime vrijerij, mabore pe
dengkasi1~ja ri pompakarnne, bij het tot den 
morgen blij ven van den man is b unne vrijerij 
openbaar geworden; mm ngkabore, een kind 
door welks geboorte de vrijerij der ouders 
aan 't licht is gekomeo. 

maboresimo tinowom:, de plekken waar de 
boomen gerooid zijn, komen goed te zien. 

bori [Mor. id.], spleet, barst, in de huid of in 
de schil van vruchten ; me/Jori, zich splijten, 
bv. de schil v. e. pisang ; mabori, tebori, ge
spleten, tebori fatia, narara ndeme, de grond ' 
is gespleten, doordat de zon er op gebrand 
heeft. 

boribisi; maboribisi, sago, gewikkeld in sago
blad dat met eenige pennetjes wordt vast
gestoken, boven bet vuur bakken, waartoe 
ze op een rakje wordt gelegd. 

borie, pr. t. = B. koeriri, kistje of doosje voor 
kralen, enz.; lemo borie, eene limoensoort 
(alleen in de pr. t.) van grooten vorm ; wrsch. 
is de naam ontstaan door verwarring met 
mborioe (zre le-mo), dus lemo mborioe, limoen 
die veel wordt gebruikt bij ' t baden; moborie, 
kralen dra.gen. 

boro (Mong. barong, Mak. h<mmgi), vooruit
stekend, groot, dik, v. d. buik, boro2 k<mipo 
noe ~a11anggodi, bet kind heeft een vooruit
stekenden huik. 

bo1·0 in verbinding met den abstracten 
vorm v. e. adjectief is wrecb. bet voorvoegsel 
bo,-o, zelfstandig gebruikt; de uitdr. beduidt : 
voortdurend behept met, boro ngkasengke, 
onophoudelijk ngdig, boro ngkatenyu, onver
anderlijk dom, boro tigkadojo, altoos ijverig, 
dja boro2. ngkadj oe' a, steeds maar ziekelijk; 
some verward met boroeoe. 

maborosi, forsch, krachtig van voorkomen, 
Wawo Mabo1'0si, de Groote Bergen, Tor. II, 
129 ; zie ook borora. 

Amp. b&rosi, veel, talrijk, borosi taoe, veel 
menschen, boro8i119kani, dikwijle. 

(PmB. bo1·osi1 flink. (.MS.)] 
1. boroe(Jav. Boeg. waroeng, Tag. balong2 ; [vgl. 

bambaroel), een matje van pandan-bladeren 
gcvlochten, kan op de helft der lengte worden 
omgevou wen en als eeo dak over 't hoof d 
worden gedragen, tegen regen en zonne
schijn; moboroe, een regenmatje gebruiken ; 
ndaboroeni, door een regenmatje overde,kt. 
Tor. II, 188. 

maborue raja, on welwillend, teruggetrok
ken ; taboroe, some toboroe, w. t. v. mboela, 
bok, geit, aldus gend. omdat deze dieren voor 
den regen schuilen ; in Pakambia is dit de 
gewone benaming ; zeide men mboela, dan 
zou de regen in dtln grond verdwijnen. 

2. boroe, PmB., een boom die elechte in moe-
raesen groeit. 

boroekoe; siboroekoe, zie boeroekoe. 
boroeoe, zie roeoe. 
boroi (vgl. ·rroro), koker van boomschors, bij de 

zoutbcreiding in gebruik; Tor. II, 340. 
borooele, zie oele. 
borora, pr. t.; maborora, hongerig ; Waico Ma-..., 

borora, of Wawo Maborosi (de st.am is due 
boro, tenzij maborora en maborosi niet iden
tiek zijn), zie boro. 

ambelangi maborora, de aardbewoners 
lijden honger. 

da malajoe bororamo, dan komen ze om 
van honger. 

borosapoe, zie sapoe. 
borosi, zie boro. 
bosa (vgl. 1. bose); mabosai, iemd. overvoeren, 

hem meer geveo dan hij noodig heeft (spijs 
of and. dingen), kami tiabosai ngkina'a, hij 
heeft ons met rijst overvoerd, jabi ngkina' a 
nabosaika asoe, met bet overschot der rijst 
heeft hij de honden overvoerd, mampebosa~, 
zich met iets overvoeren, alles maar alleen 
opeten. 

1. hose (Nap. bosa, Mal. besar, Oem. basag; [ vgl. 
bosa]), [PmB. mabose (MS.)], groot, omvang
rijk, etwe bose, groote kralen, hose rajanja ri 
jakoe, hij h~udt veel van me; talabose, groot 
in zijn soort. 

kabosetija, vrije, ieder die geen slaaf is; de 
kabosenja v. h. dorp was vroeger het hoofd 

l 
.] 
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(thane kapala); ook over de echoonoudere 
wordt wel met kabosenja geeproken; kabo
seiva ri banoeanja, hoofd van zijn gezin en 
ver~er niete meer, wa'a ngkabosenja, de 
hoof den, bet dorpeboofd en de gezineboofden; 
mekaboseiii ngkali<mja, op eigen houtje hoofd 
zijn, zich ale hoofd beechouwen, terwijl nie
mand er om geeft; mmigkaboseni, mangka
bostminja, tot hoofd maken, als hoof d erken
nen; mokakabosenja, het hoofd uithangen, 
eigendunkelijk als hoofd optreden, ane mo
hikabosenja siko, bere'e taoe dangkabosfmi, 
dja mekaboseni 1igkalio111,-0e, ale ge voor hoofd 
gaat epelen, za.l niemand je a.ls hoofd erken
nen, dan zUt ge hoofd op j e eigen houtje. 

2. hose, pr. t. = B. U"ose (roeiepaan). 
binose; mhi·1wse 11Umiti, voortgeroeid met 

zwaarden. 
1. bosi, een boom met oneetbare vruchten. 
2. bosi (Nap. id.), PmB. ; mabosi, echriel, gierig, 

voornl. v. iemd. bij wien men weinig te 
eten krijgt, ane djela totvka, tie' e ndipvma

. bosi, ale er gasten komen, behandelt ze dan 
niet sehriel. 

1. boso (Nap. boho); maboso, doorhakken, in 
loodrechte richting, vooral gebruikt v. bam
boeepruiten, ale ze in groote stukken lood
recht worden doorgehouwen. 

2. boso (uit bet Boeg. bo'tjo'), Tog., gordijn. 
bosoe (Jav. besoer, Bis. bosog, .Boeool boetoegoe, 

Oor. boetoelwe); umbosoe, zat, verzadigd, ma· 
bosoe kompokoe, ik ben verzadigd ; kabosoe, 
verzadiging, pa119k01ii oengka 'ngkabosoemue, 
eet .totdat ge verzadigd zijt; kabosoea, be
nedenarm, wdl. ,.plaate v. d. dikte" v.d.arm. 

mampokabosoe, van iets verzadigd worden, 
mampomabosoe, v. iets genoeg krijgen, vindt!n 
dat men er genoeg van beeft ; mampakabosoe, 
verzadigd ma.ken, zat voeren ; mabosoeiwka, 
opzetten, opblazen, nabosotmaka kmnp<nija, 
hij zette een dikken buik op. 

mmigkabosoeka, er bij, er van verzadigd 
worden, kita da 1110119koo,-oka, Rampa da 
m011gkabosoeka, wij blyven er hongerig bij, 
de Schrokgeesten worden er verzadlgd van. 

Amp. mabosoe, id., dikwijle uitgesproken : 
mbotjoe. 

/ ., __ 

bota (vgl. 1. '"ota), loopend oorsmeer, ooretter; 
hardhoorend, half doof, ten gevolge v. e. loo
pend oor, djamQ anoe boeta pai bota be ndjo' oe, 
alleen de blind en en dooven gingen niet; 
bota ntjoesoe, de borst verstopt hebbend door 
vuil; mobota'J., zich doof houden ; inampobo
ta2ka, zich doof houden voor, tali71gamoe 
noepobota1kanw kami, je houdt je ooren maar 
doof voor ons, noe'oam.o mampobota2ka po
mpa-0ekoe, met opzet houdt ge u doof voor 
mijne woorden; koepobotaka11w taoe set.()e, 
ik bield dien man voor doof; ma' ai nga
nganwe, p<rpabota2 taoe, je schreeuwt erg, 
een mensch zou er doof van worden. 

hote (Sa'd.ba.'te, Mal. bertili), (in een pot ofpot
scherf) gerooste maiskorrels, die openRpringen; 
mebote, openbarsten, openepringen, namra 
ndeme _wo' okoe, 111ebote lioso, de zon brandt 
op mijn hoofd, de neten springen open; mn
mpapebate, doen openspringen; jakoe nabo
teki ndjule, ik ben getroffen door opensprin
gende mais. 

bote'a, PmB., een boom, waarvan bout en bast 
worden gebruikt. 

boti (Boeg. bati', Bim. bote, Soemb. boeti, Niaes. 
ba'e), de baviaan v. Midden-Selebee, de eenige 
aldaar bekende eoort, Cynopithecus niger, 
treedt vaak op in verhalen, boti patani, a.Ileen 
loopende aap, meeetal uit den troep geetooten 
en kwaadaardig ; ma1igko-11i mpoboti, eten a.ls 
een aap (telkeneangstig orokijkende); moboti~, 

doen als een aap, aapje spelen. 
1. boto, pr. t. = B. 1roto, hoogte, berg, oprijzend 

ding, en= B. wata, stam, balk. 
a) ruemloe-11djai tarlue buto, gekomen a.an den 

voet der hoogte, 
b) ri boto ba clja uefon.de, aan eene hoogte die 

misschien wel steil is. 
boto mmo, huiepaal; buto toembidja, nrm

ring. 
KfrnmJe mPi11ebot-0, plaatsnaam (Bliksem 

ale een eteilte ). 
boto 11tabango, kokosetam. 

2. boto, Str. B. (uit bet Bol"g. boto'); mobutoki, 
wedden om iets, een prijekamp houden. 

botoe (vgl. boetoe en Nap. Bad. botoe = B. 
boefoe); ma(nga)botoe pae, de rijet kort af-

7 
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snijden , vlak onder de aar, zoodat er geen 1 

steel aan blijft, pae ndatima 1-i le'enja, nepa 
ndabotof>, de rijst wordt vlak onder de aar 
vastgebouden en dan kort af gesneden ; me
bofoe, ophouden met oogsten (ala men naar 
huia ga.At), pebotoe, de plaata waar men in 
den namiddag ophoudt met oogsten ; mabo
toemn, ' t is afgedaan. 

11w( 11ga)botnesi, cenc zaak uitmaken, he
al issen, 111alu1foPs1: lmJtJP2, den prijs n rn goe
deren vaststellen ; to pohotof>.si 1mo1', beslisser 
van zaken, rechter; sibofoe.9·imo, 't is onderling 
afgesproken; kasibofoesi.,~ja: 1mtaatoe pae, de 
afspraak, de bes] issi11g was : 400 hos rijst. 

pr. t. /}() /of', a fschcuren, vanef'nscheuren. 
en = H. p ofof'. fa mi lie (zie 2. /J(}!P). 
a) taa11ti olo sm1frH:jo , we nemen een streng 

kralen, 
h) fnmlfi tal111 f1w2, we nemen ze en scheuren 

ze vaneen. 
a) talc9anal·a ri t•au•a, we zwaaien er mee 

in de lucht, 
b) sangkorawn ma/Jotoem.o, en 't heele lucht

ruim scheurt er van. 
a) 9onf<>e da embantjp'emo, onze afspraak is 

dan aldus, 
!-b) mabotoemo ntapantole, we heb-ben bet 

besliet afgeeproken. 
a) ne'emo melaPT1al·a, verhef u niet 

hooger, 
/,) boi 111abot.oe ri rawa, opdat ge niet in 

't luchtruim vaneengescheurd raakt. 
napabotoeaka ndatra, vaneengescheurd 

door de lnchtgeeeten. 

bago binotoe, aarden omwalling (afge
scheurde grond). 

botoetoe (vgl. watoetoe [en Mor. wotoetoe]), 
gordijn, of '!at daarvoor dient, katoenen 
lappen, etukken foeja, sarongs, om eene 
ruimte af te scheiden; koemoe bangke koe
pobotoetoP, een groote sarong gebruik ik ale 
gordijn (bv. tegen muekieten). 

botolai (vgl. 1. boto en lai, staart), benaming 
v. jonge banen, btl welke pas de sporen uit
komen en welker etaart lang wordt. 

[botolo, zie boetolo.] 
botori; mabotori djole, mais half roosten , zoo

dat ze niet openbaret en niet croquant wordt, 
maar ongaar en taai .blgft. 

botoro (uit 't Mak. boto1·0'); mobofl>ro, dobbelen, 
om geld spelen, wedden. 

bowo [Mor. 1rowo] ; ma(nga)bo1ro, openmaken, 
de omhulling v. iete ontplooien, openen, da 
koebowomo pakatoe, ik zal bet pakje eens 
openmaken, ndabo!l'o 1roejoea, de haarwrong 
wordt losgemaakt ; mabowo, opengegaan, 
opengesprongen, zooals vallende vruchten ; 
mebo1l'O, van zelf uiteengaan, mebo1ro onti, 
naboiro ntaoe bmwe011ja, de mieren gaan 
uiteen, de menechen hebben haar nest open
gemaakt, mebmro laboe, be pore, bet ijzer 
vertoont epleten en gaten, 't is niet maseief; 
tebmco, opengemaakt, uit elkaar geraakt, ane 
mlaro,.o koloko, mabowo, tebmco lai apoe, ala 
men een koloko-vogel roostert, gaat hij open, 
hij raakt uit elkaar boven 't vuur, tebotro 
ajapa, bet (naaisel van 't) goed is losgeraakt, 
teb01romo oeani, de bijentroa ging uit elkaar. 

D. DJ. 

(Soms is het oiet uit te maken, of ceo slnm begiot met d, met nd, of met r; wat men oiet op 
d of op 1· vindt, zoekf! meo dus op tid en orugckeerd.) 

da (vgl. 2. a en Mal. M1ulak, Sa'd. m, la), part. 
tot aanduiding der toekomet, da koetinti siko, 
ik zal je ala.an, imbe'i da potoendanja?·waar 
zal hij zitten P ewaimbe'i da ka'osanja? hoe 
zal hij beter worden? soma alleen verster
kend : be da lwepodjo, dat wil ik bepaald 
niet, be da koeintjani, dat weet ik vast niet; 
bij sommige ¥~: nog [Mor. id.], 

da wo'oe, nog nieuw, da mata, nog rauw. 
mboda' apa ( da met pref. mbo- en encl. 

aangevoegd apa), verkorting van mboda'apa 
e1raint}e'e, moge bet blijvend, vo~rtdurend, 
aldue zijn, z. v. a. moge bet maar zoo blijven·, 
een weerwoord dat men geeft ala goeden 
wenech bij bet vernemen van blijde tijding, 
bv. het bericht dat een zieke herstellende 
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